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78 

• 
NEBE' SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını, İkinci ayetinde geçen "Büyük Haber" deyiminden 

almıştır. Surenin muhtevası ve bahsedilen konular da, surenin bu 

adı almasına neden olmuştur. Nebe' kelimesinin anlamı "Haber" ya¬ 

ni kıyamet ve ahiret gününden haber, demektir. 

Konu: Bu surenin konusu da, Mürselat Suresi gibi kıyamet günü¬ 

nün ve ahiret hayatınm açıklanarak, ispatlanmasına yöneliktir. Kı¬ 

yamet gününü ve ahiret hayatını kabul veya inkâr etmenin sonuçla¬ 

rının, bununla birlikte müminler ve kafirler üzerindeki etkilerinin 

neler olabileceği hakkında bilgi verilmektedir. 

Rasulullah (s.a), Mekke'deki tebliğini üç temel ilkeye dayalı olarak 

sürdürüyordu: 

1) Allah'tan başka ilâh yoktur. 

2) Muhammed O nun kulu ve elçisidir. 

3) Dünya fânidir ve ondan sonra yeni bir hayat başlamaktadır. Bu 

yeni hayatta gelmiş-geçmiş bütün mahlûkat cismani olarak diriltile¬ 

cek, inanç ve davranışlarının karşılığını görecektir. Artık mümin ve 

salih olanlar için ebedî bir cennet hayatı, kâfirler ve fasık olanlar için 

ise, ebedî bir cehennem hayatı vardır.. 
Rasulullah ile Mekkeli müşrikler arasında şiddetli bir çatışma ol¬ 

masının temelinde, işte bu üç neden yatmaktaydı. 
Birinci husus, çatışmaya neden teşkil ediyordu, çünkü Mekkeli- 

ler Allah'a inanıyorlar ve Allah'ı Yüce Yaratıcı, Rızk Verici olarak da 
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kabul ediyorlardı. Ancak Mekkelilerin taptıkları diğer tannlann, Al¬ 
lah’ın kudreti dışında işgal ettikleri mevki ve yetkilerinin sınırlan, 
ihtilafın merkezini oluşturuyordu. 

İkincisi, Hz. Muhammed i Allah'ın gönderdiği bir rasûl olarak ka¬ 
bul etmiyorlardı. Fakat Mekkeliler aynı zamanda biliyorlardı ki, Mu- 
hammed onların arasında risaletinden önce 40 yıl geçirmiş ve kendi 
çıkarlan sözkonusu olsa bile, hiçbir zaman yalan söylememişti. Ay- 
nca Mekkeliler, feraset sahibi, dürüst ve üstün ahlâk timsali olarak 
tanıdıklan Muhammedin peygamberliğini inkâr ediyorlarsa da, şu 
problemin kafalannda bir istifham oluşturmasına engel olamıyor¬ 
lardı. Muhammed gibi dürüstlük, doğruluk ve sadakat timsali olan 
biri, nasıl olur da böyle bir konuda yalan söyleyebilirdi? işte bu ne¬ 
denden ötürüdür ki, Hz. Muhammed'e (s.a) karşı yalan, iftira ve bin¬ 
lerce hile ile aleyhinde propaganda yapan bu insanlar, risaletin dı¬ 
şında kalan sahalarda onu dürüst kabul etmek zorunda kalıyorlar¬ 
dı. 

Üçüncü husus (Kıyamet ve Hesap gününü) kabul etmek. Mekke- 
lilere ilk iki hususu kabul etmekten daha güç geliyordu. Mekkeli 
müşrikler bu haberi, yani ölümden sonra dirilişi, bir hikaye olarak 
değerlendiriyorlar ve bunun akla aykın, imkansız bir şey olduğunu 
söylüyorlardı. ’Çürüyen vücudumuz toz olduktan sonra tekrar mı dirile¬ 
cek?" gibi sorular ile Hz. Muhammed'e karşı bir iftira kampanyası 
açarak, söylenti çıkarıyorlar ve bu hususu her yerde alay konusu ya¬ 
pıyorlardı. Ancak herşeye rağmen Hz. Muhammed, Mekkelileri 

İslâm'a davet ederken, onları ölümden sonra dirilişe ve Ahiret'e 
inandırmak zorundaydı. Bir insanın, bu esasa inanmadan Hak ve 
Bâtıl konusundaki düşüncelerinde ciddi bir değişiklik olması bekle¬ 
nemez. Çünkü bu esasa iman, hayr ve şerri anlamada bir ölçüdür. 

Yine bu esasa iman etmeden, maddeci düşüncenin boyundurukla¬ 
rından kurtulmadan İslâm'a girmek mümkün değildir. Bu neden¬ 
den ötürü Mekke'de nazil olan sureler, ekseri ahiret düşüncesini iş¬ 
lemiştir. Aynı zamanda böyle bir tarz-ı istidlâl, tevhid anlayışını zi¬ 
hinlere yerleştirirken, kısaca Hz. Muhammed in (s.a) risaletini ve 
Kur an in gerçekliğini de anlatmış oluyordu. 

Bu dönemde nâzil olan surelerin, ahiret konusunu niçin sürekli 
tekrar ettiğini anladıktan sonra, bu surenin muhtevası üzerinde bi¬ 
raz duralım. 

Nebe' Suresi nin başında, ilk olarak ahiret haberinden söz edil- 
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miştir. Çünkü Mekke'nin her yerinde, her evde ve her mecliste bu 

haber hakkında konuşuluyordu. Bu konuşmalar üzerine Allah (c.c) 

şöyle buyurdu; 

"Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağlan birer kazık? Ve sizi 

çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme, geceyi de bir örtü kıldık." 

İnsan gündüzleri çalıştıktan sonra, geceleri dinlenmek zorunda 

değil midir? Geceye gündüz eklenmemiş midir? öyle ki, birbirlerini 

sürekli takip etmektedirler. Gökyüzünün nasıl bir düzen içinde ka¬ 
im olduğunu görmüyor musunuz? Güneşi size ışık ve ısı vermesi için 

aracı kıldık. Bulutlan gönderdik ki, size yağmur getirsin ve onunla, 

bitkilerle, ağaçlarla bezenmiş bahçeler oluşsun. Bütün bunlan ya¬ 

ratan kudret sahibi Allah'ın (c.c). Kıyamet ve Ahiret günü sizi diriltip, 

hesaba çekmekten aciz olabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Mü¬ 

kemmel bir şekilde yaratılmış bulunan bir nizamın, nasıl devam et¬ 

mekte olduğunu akletmiyor musunuz? Böyle bir nizamın, bir gayeye 

yönelik olmaması mümkün mü? Bundan daha boş ve daha anlamsız 

bir düşünce olabilir mi? Yaşadığı arz üzerinde, kendine geniş bir 

muhtariyet verilmiş olan insanoğlu, belli bir süre yaşayacak ve ha¬ 

yatı son bulduktan sonra, yaptıklarının karşılığını görmeyecek mi¬ 

dir? 
Bütün bu delillerden sonra açıkça belli olmuştur ki; kuşkusuz 

birgün İlâhî Adalet in yerini bulması için mahkeme kurulacak ve 

Sûr a son kez üfürüldüğünde herkes, heryerden hesap vermek üzere 

bölük bölük huzura geleceklerdir, işte o zaman siz insanların iman 

edip-etmemesi hiç farketmeyecektir. Çünkü şimdi size verilen bu 

haberin gerçekliğine o gün bizzat kendiniz şahit olacaksınız. 

Daha sonra surenin 21. ve 30. ayetleri arasında, Kıyamet gününü 

inkâr ederek, hesab vereceklerine inanmayan insanlann, bütün 

davranışlarının tüm ayrıntılarıyla kaydedildiği ve cehennemin de 

tuzak kurmuş olarak, onlan nasıl beklediği anlatılmaktadır. Onlar 

orada amellerinin tam karşılığım göreceklerdir. 31. ayetten 36. ayete 

kadar ise, iman edenler için verilen "müjde"nin nitelikleri açıklan¬ 

mıştır. Müminler bu dünyada sorumluluklarını bilerek ve kıyamet 

gününü dikkate alarak, davranışlarını düzenledikleri için, 'en güzel 

mükâfat' ile ödüllendirileceklerdir. Aynca müminler mükâfat olarak, 

sadece amellerinin karşılığını değil, daha fazlasını da görecekler¬ 

dir. 

Surenin son bölümünde Allah (c.c), Kıyamet gününün manzara- 
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smı tasvir etmiştir. O gün Yüce AUah'ın huzurunda, hiç kimse ken¬ 
dinde konuşma cesareti bulamayacaktır. Ancak şefaat edebilmeleri 
için. Allah'ın kendilerine izin verdikleri kimseler müstesna. Şefaat 
izni olanlar da istedikleri şekilde şefaat edebilme hakkına sahip ola¬ 
mayacaklardır. Çünkü şefaat; iman ettiği halde, günahkâr olan kim¬ 
seler içindir, asi ve inkarcılar için değil. 

Sure Allah'ın şu buyrukları ile tamamlanıyor; Size hakkında ha¬ 
ber verilen o gün kuşkusuz gelecektir ve çok uzak da değildir. Artık 
dileyen Allah'a iman etsin ve ahiret için davranışlarını düzeltsin. 
Eğer insanoğlu, davranışlarını düzeltmez ve inkârında ısrar ederse. 
Kıyamet günü amelleri önüne serildiğinde şöyle diyecektir; "Ah! Keş*- 
ke bu dünyaya gelmemiş olsaydım." Halbuki bugün insanoğlu, dün¬ 
yanın peşinden büyülenmişçesine koşmaktadır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar? 
2 O büyük haberi 1mi? 
3 Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. 
4 Hayır, fakında bileceklerdir. 
5 Yine hayır; yakında bileceklerdir.3 
6 Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?4 
7 Dağlan da birer kazık?3 
8 Sizi çift çift yarattık.6 
9 Uykunuzu bir dinlenme 7yaptık. 
10 Geceyi bir örtü yaptık. 
11 Gündüzü bir geçim-vakti 8kıldık. 
12 Sizin üstünüze de sapasağlam yedi-gök bina ettik.9 
13 Parıldadıkça panldayan bir kandil (güneş) kıldık.10 

AÇIKLAMA 

1. Büyük Haber deyimiyle. Kıyamet günü kastedilmektedir. Kıya¬ 
met günü hakkında Mekke müşrikleri çeşitli sorular soruyor ve di¬ 
yorlardı ki; Bu ne ilginç bir haberdir? Kemiklerimiz toz olmuşken 
tekrar nasıl diriltilebiliriz. Bu imkânsız birşeydir. Gelmiş-geçmiş 
bunca insan diriltilerek, ayağa kaldırılması olacak şey midir? Koca 
dağların parçalanarak dağılması, güneşin sönmesi, ay ışığının kay¬ 
bolması ve bu dünya nizâmının alt-üst olması mümkün müdür? 
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Bizler Muhammed i aklı başında feraset sahibi biri olarak bilirdik. 
Oysa o. bizlere nasıl haberler veriyor. Madem öyle, onun haberini 
verdiği cennet, cehennem nerededirler? Şimdiye kadar Muhammed 
bize, bu tür şeylerden hiç bahsetmemişti. Niçin durup dururken bize 
böyle haber vermeye başladı? 

'Ki onlar onda aynlığa düşmektedirler.’ ayeti iki anlama da gelebilir. 
Birincisi onlar bu haber hakkında farklı düşünceler taşımaktadır¬ 
lar, İkincisi onlar dünya hayatının son bulacağı konusunda arala¬ 

rında bir akide birliği olmamakla birlikte ihtilaf içindelerdi. Ba sılan 
Hristiyanlığın etkisi altında bulunduklarından dolayı Maad'a inanı¬ 

yorlar, fakat ölümden sonraki hayatin cismânı olmayıp, ruhanî ol¬ 

duğunu söylüyorlardı. Bazılan çeşitli tereddütler taşıyorlardı; "Saat 
nedir bilmiyoruz, onu sadece bir kuruntu sanıyoruz, biz ona inanmıyo¬ 
ruz." (Câsiye-32) Bazılan ise, öbür dünyadaki hayata hiçbir şekilde 
inanmıyorlardı; "Dediler ki, dünya hayatımızdan başka bir hayat yok¬ 
tur, diriltilecek değiliz." (En'am-29) Bazı ateist (dehri)ler de diyorlardı 
ki; "Ne varsa dünya hayatımızdır, başka birşey yoktur, ölürüz, yaşanz. 
Bizi zamandan başkası helak etmiyor " (Câsiye-24) Yine bazılan ölüm¬ 
den sonraki dirilişi imkânsız sanarak şöyle söylüyorlardı; "Şu Çürü¬ 
müş kemikleri kim diriltecek?" (Yâsin-78) Mekkeli müşriklerin bu ka¬ 

dar farklı düşüncelere sahip ol malan, onların bir ilme dayanmadan 
zan ve kuruntu ile birlikte düşündüklerini gösterir. Şayet bir ilme 
dayansalardı, aralannda bu kadar köklü anlaşmazhklann olmama¬ 

sı gerekirdi. Daha fazla bilgi için bkz. Zâriyat an: 6 
2. Onlann bu konudaki tüm sözleri yanlıştır ve kesinlikle onlann 

düşündükleri gibi değildir. 

3. Yani, o zaman çok uzakta değildir ve şimdi ileri geri konuşuyor¬ 
larsa da onlar yakında bu gerçeğe bizzat şahit olacaklardır. Böylece 
Resulullahin (s.a) verdiği haberlerin doğru ve gerçek olduğunu, on¬ 
lann zan' ettikleri gibi olmadığını da anlayacaklardır. 

4. Yeryüzünü insan için bir döşek, yani bir sükûn yeri kıldık. Yer¬ 
yüzünün bir sükûn yeri kılınmış olmasının kudret ve hikmetleri 
hakkında, Teihim-ul—Kuranın çeşitli yerlerinde açıklamalar yapıl¬ 
mıştır. Bkz. Nemi an: 73-74-81, Yasin an: 29, Mümin an: 90-91, 

Zuhruf an: 7, Câsiye an: 7, Kaf an: 18. 
5. Yeryüzüne dağların yerleştirilmesi ile ilgili hikmetlerin anlaşıla¬ 

bilmesi için bkz. Nahl an: 12, Nemi an: 74, Mürselât, an: 15 
6. insanların erkek ve kadın olmak üzere çift çift yaratılmasında 

büyük hikmetler vardır. Açıklama için bkz. Furkan an: 69, Rum an: 
28-30, Yâsin an: 31. Şura an: 77. Zuhruf an: 12, Kıyamet an: 25 

7. Uyku ihtiyacı insanın fıtratında vardır ve çalışabilmesi için in¬ 
san dinlenmek zorundadır. Bkz. Rum an: 33 
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8. Gece karanlık yaratılmıştır, çünkü insan karanlıkta daha iyi is¬ 
tirahat edebilir. İnsanın geçimini sağlayabilmesi için ise, gündüz ay¬ 
dınlık yaratılmıştır. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinden do¬ 
ğan sayısız yararlardan sadece biri burada zikredilmiştir. Buradaki 
vurgulama, içinde yaşadığımız nizâmım, gayesi olmaksızın bir rast¬ 
lantı sonucu oluşmadığına işarettir. Bu gerçeğin ardında sayısız ya¬ 
rarlar vardır ve gerçekten de insanın çıkarlan doğrudan doğruya bu¬ 
na bağlıdır. Örneğin rahatça uyuyabilmeniz için vücudunuzun gece 
karanlığına ihtiyacı vardır. "Biz bunun için geceyi karanlık yarattık 
ve nzık sağlayabilmeniz için aydınlığa olan ihtiyacınızı gündüzü ya¬ 
ratarak karşıladık. Bu muazzam nizam sizin ihtiyaçlarınıza cevap 
verecek şekilde yaratılmıştır." İşte böylesine eşsiz bir nizâmın, bir 
Hâlık’ı ve Hakim i olduğunu, bu sistemin bizzat kendisi kanıtlamak¬ 
tadır. Bkz. Yunus, an: 65. Yasin, an: 32. Mümin, an: 85. Zuhruf. an: 
4. 

9. ljUi kelimesi, "sağlam" anlamında kullanılmıştır. Göğün sı¬ 
nırlan sağlamdır. Yani gökyüzünde sayısız yıldızlar dolaşıyor, herbi- 
ri kendi yolunu takib ediyor ve buna rağmen birbirleriyle çarpışmı¬ 
yorlar. Daha fazla bilgi için bkz. Bakara, an: 34. Râ'd. an: 2, Hicr. an: 
8-12. Müminun. an: 15. Lokman, an: 13. Yasin, an: 37, Saffet, an: 5- 
6. Mümin, an: 90. Kaf. an: 7-8. 

10. kelimesi, güneş için kullanılmıştır. Asıl anlamı çok par¬ 
lak ve çok sıcak demektir. Biz bu kelimeyi tefsir ederken, iki anlamı 
da tercih ettik. Allah bu ayetiyle büyük bir kudret ve hikmete işaret 
etmektedir. Güneşin çapı yeryüzünün çapından 109 kat daha geniş¬ 
tir ve güneşin sıcaklığı 4 milyon C°’dir. Yeryüzünden 933 milyon mil 
uzaklıktadır. Buna rağmen bir kimse, çıplak bir gözle güneşe bir sü¬ 
re baksa, gözleri aşın derecede kamaşır. Yine güneşin sıcaklığı o ka¬ 
dar şiddetlidir ki. bazı bölgelerde bu sıcaklık 140 F° kadar yükselir. 
Güneşin yeryüzü ile arasındaki uzaklığın orantılı bir ölçüye göre 
ayarlanması. Allah ın (c.c) yüce kudretinin bir göstergesidir.^Güneş 
şayet dünyaya belli bir mesafeden daha yakın olsaydı, yeryüzü sı¬ 
caklıktan kavrulurdu. Y’ine belli bir mesafeden uzak olsaydı yeryü¬ 
zünde herşev soğuktan donar, insan, hayvan ve bitkilerin yaşamala- 
n mümkün olmazdı. Güneşin ölçülü bir ısı yayması ile yeryüzünde 
hayat devam eder. Bu ölçülü ısı yayılmasıyla birlikte, bitkiler yeşerir, 
olgunlaşır ve kendilerinden yararlanılacak hale gelirler. Aynı za¬ 
manda bu sıcaklık buharlaşmaya neden olur ve bulutlara yüksele¬ 
rek çeşitli bölgelerde yağmurun yağmasını sağlar. Allah Teâla’nın 
güneşi yegâne enerji kaynağı olarak yaratması nedeniyledir ki. mil¬ 
yonlarca seneden beri, yeryüzünde aydınlık, ısı ve ışınların yayılma¬ 
sı mümkün olabilmektedir. 
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14 Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan da 'bardaktan boşanırcasına bir 
su' indirdik. 

15 Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye 
16 Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri11 de. 
17 Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir. 
18 Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.12 
19 0 sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. 
20 Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.13 
21 Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.14 

AÇIKLAMA 

11. Yağmurlar dolayısıyla yeryüzünde bitkilerin, yeşilliklerin ve 
bahçelerin oluşması hakkında açıklama için bkz. Rum. an: 35, Şua- 
ra. an: 5, Müminun. an: 17, Nahl. an: 53/a, Zuhruf. an: 10-11, Mü¬ 
min. an: 20. Yasin, an: 29, Fâtır. an: 19, Vakıa, an: 28-30. Bu konu 
ile ilgili ayetlerde tabiat kanunlarının işleyişi hakkında bilgi verile¬ 
rek, kafirlerden içinde yaşadıkları tabiatı ve hatta bizzat kendi ha¬ 
yatlarını tefekkür etmeleri istenmiştir. 

Bu ayetler sizin dikkatinizi iki noktaya çekmek istemektedir: Bi¬ 
rincisi, bu muazzam ve muhteşem nizam bir raslantı sonucu kendi 
kendine oluşmamıştır. Aynca düzenli bir biçimde kendinden isteni¬ 
leni yerine getirmektedir. İkincisi, hiçbir şey maksatsız yaratılma¬ 
mıştır. Dolayısıyla herşeyin bir nedeni ve gayesi vardır. Bu hususları 
düşünebilmiş bir insanın, Allah'ın (c.c) kainatı yok ettikten sonra, 
yeniden yaratmaya gücünün yetmiyeceğini sanması için aklından 
zoru olması gerekir: Çünkü bu nizamın içinde hiçbir şey nedeni ol¬ 
maksızın yaratılmamıştır, öyleki, bu nizâmın içinde insanoğlu da 
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bulunmaktadır ve Allah (c.c) onu hayr ve şerr i idrak edebilecek bir 
özellikte donatmıştır. İrade sahibi olarak yaratılan insan, kendisin¬ 
den istenilenleri kabul edip etmemek konusunda bir serbestiye sa¬ 
hiptir. Ve yine diğer mahlûkat üzerinde tasarruf edebilme hakkının 
olması da boşuna değildir, örneğin bir insan tüm ömrü boyunca şa¬ 
lin amellerde bulunarak, kendisine verilmiş bulunan yetkileri hak 
yolunda kullanırken, bir başka insan ömrü boyunca kötü işlerle ilgi¬ 
lenerek, Allah'ın kendisine verdiği yetkileri ve enerjiyi boş yere har¬ 
cayabilir. Şimdi her ikisi de ölümden sonra toz olur ve davranışları¬ 
nın karşılıklarını görmezlerse, büyük bir haksızlık olmuş olur ve bu 
hayat anlamını yitirirdi. İşte bu nedenlerden ötürü, Kur'an-ı Ke¬ 
rimde, tekrar tekrar Maad, yani ölümden sonraki hayat. Kıyamet ve 
ahiret konulan işlenmiştir. Bkz. Rad. an: 7, Hac. an: 9, Rum. an: 6, 
Sebe. an: 10-12, Saffat. an: 8-9 

12. Bu ayet Sur a son kez üfürüldüğünde ölmüş bulunan bütün 
insanların ayağa kalkacağına işaret etmektedir. Burada, "gelirsiniz'' 
ifadesi, yani muhatap siğası kullanılmıştır. Fakat burada muhatap, 
sadece o dönemde yaşamış bulunan insanlar değil, gelmiş, geçmiş 
ve g ilecek çağlar boyunca yaşamış ve yaşayacak tüm insanlıktır. 
Açıklama için bkz. İbrahim, an: 57, Hac. an: 1, Yâsin. an: 46-47, Zü- 
mer. an: 79 

13. Burada da, Kuran'in çeşitli yerlerinde sözkonusu edildiği gibi. 
Kıyametin farklı safhaları birarada açıklanmıştır, önce Sur a son 
kez üfürüldüğünde nelerin olacağı açıklanırken, daha sonraki iki 
ayette bu olayların gelişimi anlatılmıştır. Açıklama için bkz. Hakka, 
an: 10 

"Gök açılmış" ifadesi ile göğün hiçbir engelle karşılaşmadan, her 
taraftan semavî afetlerini yeryüzüne göndereceği anlatılmak isten¬ 
miştir. Yani göğün afetlerinin yeryüzüne gönderilmesi için, gökyü¬ 
zünün kapılan açılacak ve önünde hiçbir engel olmayacaktır. 

Dağlar yürütülmüş bir serap olmuştur, yani dağlar havalanacak 
ve paramparça olacaktır. "Sana dağlardan soruyorlar, de ki: Rabbim 
onlan kül gibi ufalayıp, savuracak, yerlerini boş ve dümdüz bırakacak¬ 
tır. Orada ne bir eğrilik, ne de bir tümsek göremeyeceksin." (Tatla-105- 
107) Aynca bkz. Tahâ. an: 83 

14. Cehennem için, gözetleme yeri, yani av yakalamak için tuzak 
yeri anlamına gelen "mirsaden" kelimesi seçilmiştir. Çünkü kâfir ve 
âsîler hiçbir kimsenin kendilerini gözetlemediğini sanmaktadırlar. 
Tıpkı av hayvanının kendisi için kurulmuş tuzaktan habersiz, hop¬ 
layıp, zıplaması gibi, kâfir ve âsüer de dünyada böyle yaşarlar. Fakat 
cehennem bir tuzak gibi hazır beklemektedir ve onlar bu tuzağa ta¬ 
kılarak cehenneme düşeceklerdir. 
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22 Taşkınlık edip-azanlar için son bir vanş yeridir. 

23 Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.13 
24 Orada ne serinlik tadacaklar, ne de bir içecek. 
25 Kaynar sudan ve irinden16 başka. 
26 (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak, 
27 Doğrusu onlar, hesaba-çekileceklerini ummuyorlardı. 
28 Bizim ayetlerimizi de yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlar¬ 

dı.17 
29 Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.18 
30 Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız; 
31 Gerçek şu ki, muttakiler19 için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır. 
32 Nice bahçeler ve üzüm bağlan. 
33 Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.20 

34 Dopdolu kadehler. 
35 İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.21 

AÇIKLAMA 

15. Burada devirlerin ve çağların ardı arkası kesilmeyen süreklili¬ 
ğini ifade eden. "Ahkaben" kelimesi kullanılmıştır. Bazı kimseler 
"devirler ne kadar uzun olursa olsun, bir sona mahkûmdur" diyerek, 
devir kelimesinin bir zaman dilimi olduğuna hükmettiler. Böylece 
bu kimseler cennet hayatını ebedî kabul ederlerken, cehennem ha¬ 
yatının sınırlı olduğu düşüncesini öne sürdüler. Cehennemin sınırlı 
bir zamanı kapsayacağı düşüncesi yanlıştır. Bu düşünce şu iki ne- 
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denden ötürü yanlıştır. Birincisi 'Ahkaben' kelimesi, birbiri ardınca 
gelen devirler, yani her devrin ardından başka bir devrin gelmesini 
anlatır. Bundan dolayı bu kelime ebediyet' anlamına da gelmekte¬ 
dir. İkincisi, bu ayetten böyle hir anlam çıkarmak usûl itibariyle da 
yanlıştır. Çünkü ayet-i kerime böyle anlaşıldığı takdirde elde edilen 
sonuç; cehennemin ebedî olduğunu ifade eden diğer açık ayetlere 
ters düşer. Bu konuda, Kur'an-ı Kerim de 34 yerde cehennem ehli 
hakkında 'Hulûd' kelimesi kullanılmıştır. 'Hulûd' kelimesi 'ebedi' an 
lamına gelir. Aynca üç yerde de 'Hulûd' kelimesinin yanına 'ebeden' 
kelimesi izafe edilerek birlikte kullanılmışlardır, örneğin maide- 
37'de bu husus çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır: 

"Ateşten çıkmak isterler, ama oradan çıkacak değildirler. Onlar için 
ebedî bir azap vardır." 

Yine Hûd-107 ve 108'de şöyle buyurulmuştur; 
"Gökler ve yer durdukça orada ebedî kalacaklardır. Ancak Rabbin di¬ 

lerse başka. Çünkü Rabbin istediğini yapandır. Mutlu kılınanlar ise cen¬ 
nettedirler. Gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak 
Rabbin dilerse başka.” 

Bu açıklamalardan sonra anlaşılmıştır ki, bu ayetten, kafirlerin 
bir süre kaldıktan sonra cehennemden kurtulacakları şeklinde bir 
anlam çıkarmak mümkün değildir. 

16. Ayette geçen "Gassâkan" irin, gözyaşı, ter ve kokuşmuş sular 
anlamına gelir. 

17. Şu iki nedenden ötürü azaba müstehak olacaklardır: Birincisi, 
yaşadıkları zaman sürecince, hiçbir zaman, bir gün yaptıkları amel¬ 
ler için Allah'a hesap vereceklerini düşünmemişlerdir. İkincisi de, 
Allah-u Teala'nın elçileri vasıtasıyla gönderdiği mesajları inkâr ve Al¬ 
lah'ın elçilerini tekzib etmişlerdir. 

18. Onlann söz ve davranışları, tüm hareketleri, hatta niyet ve dü¬ 
şünceleri dahi mükemmel bir surette kayıtlara geçirilmektedir. Oy¬ 
sa bu ahmaklar, istediklerini yapacaklarını, kendilerini bir gören ol¬ 
madığını ve hesaba çekilmeyeceklerini mi sanmaktadırlar. 

19. Bu ayette, yukarıda zikri geçen kâfirlerin karşıtı olan kimseler, 
yani Allah'a ve hesab gününe iman edenler için sakınan-korunan 
(muttaki) kelimesi kullanılmıştır. Mü minler Kur an da genellikle 
’müttakî' kelimesi ile nitelendirilmişlerdir. 

20. Hepsinin aynı yaşta olması ya da eşine yaşıt olması şeklinde, 
her iki anlama da gelebilir. Sad Suresi nin 52. ayeti ile Vakıa Sure- 
si'nin 37. ayeti bu husus ile ilgilidir. 

21. Boş söz, bühtan, iftira, sövgü, yalan v.b. duymayacaklardır. 
Kur'an'm birçok yerinde bunun büyük bir nimet olduğu söylenmiştir. 
Bkz Meryem, an: 33, Vakıa, an: 13-14 
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36 Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).22 
37 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan 

(Allah); ona hitap etmeye güç yetiremezler.23 
38 Ruh24 ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'm 

kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, konuşmazlar. (Konuşacak 
olan da,) Doğruyu söyleyecektir.25 

39 İşte bu, hak olan gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş-yolu 
edinsin. 

40 Gerçekten biz sizi yakın bir azab ile uyarıp-korkuttuk.26 Kişinin 
kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kâfir olan da; 
"Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.27 

AÇIKLAMA 

22. Elde edecekleri mükâfattan ayn olarak kendilerine başka ni¬ 
metler de verilecektir. Yani onlara amellerinin karşılığından daha 
fazlası sunulacaktır. Cehennem ehli için ise, ancak işledikleri suçun 
karşılığı, ceza olarak verilecektir. Bu karşılık eksik veya fazla olma¬ 
yacaktır. Bu mesele Kuranın bir çok yerinde açıklanmıştır. Bkz. Yu- 
nus-26-27, Neml-89-90, Kassas-84, Sebe-33-38, Mü'min-40 

23. Mahşerde kimse dehşetten dolayı ağzını açmaya cesaret ede¬ 
meyecek ve Allah'ın adaletine müdahalede bulunulamayacaktır. 

24. Müfessirlerin çoğuna göre burada "ruh'' ile, Cibril-i Emin kas- 
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tedilmektedir. Allah'ın yanında O nun diğer meleklerden daha yük¬ 
sek bir mevkiye sahip olması, adının ayn zikredilmesine neden ol¬ 
muştur. Bkz. Mearic. an: 3 

25. "Konuşmak" kelimesi ile şefaat kastedilmektedir. Şefaat için 
ise iki şart vardır. Birincisi Allah kime kim için şefaat izni verirse, sa¬ 
dece o konuşacaktır. İkincisi şefaat eden kimse, doğru ve gerçek şey¬ 
ler söyleyecektir. Aynca şefaat edilecek kimse hayatta iken, inanç 
sahibi olmalı, kâfir ve âsi olmamalıdır. 

26. Şimdi bazı kimseler "yakın bir azab" ayetinin 1400 yıl önce 

nâzil olduğunu ve bundan sonra da daha ne kadar geçeceği bilin¬ 
mezken, bu ayeti nasıl anlayacaklarını sorabilirler. Böyle bir soruyu 
şu şekilde cevaplayabiliriz. İnsan ölümünden sonra ruh halinde ya¬ 
şar ve orada zamanın bir anlamı yoktur. Kıyamet günü kaldırıldığı 
zaman kendisini uykudan kalkmış gibi hissedeceği için, binlerce yıl 
geçmiş olsa da, bunu anlamayacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. 
Nahl. an: 26, Isrâ. an: 56, Taha. an: 80, Yâsin. an: 48 

27. Ah! Keşke dünyaya hiç gelmemiş olsaydım veya toz olsaydım 
da yeniden kaldınlmasaydım. 

NEBE’ SURESİNİN SONU 
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79 

NAZİAT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını ilk kelimesi olan Nâziât'tan almıştır. 
Nüzul Zamanı: Hz. Abdullah lbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, 

bu sure Nebe' Suresi nden sonra nâzil olmuştur. İlk dönemlerde na¬ 
zil olduğu surenin muhtevasından da anlaşılmaktadır. 

Konu: Naziat Suresi, Kıyamet gününün ve ölümden sonraki haya¬ 
tın ispatlanması ile ilgili delilleri kapsar. Ayrıca insanları Allah ın el¬ 
çisini yalanlamanın sonuçlarından da sakındırır. 

Surenin girişinde. Allah Teâlâ'dan aldıkları emirleri hiçbir tered¬ 
düt duymadan ve geciktirmeden hemen yerine getiren, kainat niza¬ 
mını idare eden melekler adıyla yemin edilmektedir. Kıyamet günü¬ 
nün ve ölümden sonraki hayatın gerçekleşeceği katiyyetle teyid edi¬ 
lerek, meleklerin dünyada can almak ile de görevlendirildiklerine 
işaret ediliyor. Dolayısıyla bugün Allah'ın emriyle kainatın işlerini 
yürüten melekler, niçin birgün bu nizamı alt-üst ederek, yeni bir 
dünya kurmaya memur olmasınlar? 

Daha sonra buyuruluyor ki; Siz bu işi imkânsız sanıyorsunuz. 
Oysa Allah için bu, hiç de güç değildir ve bu konuda Allah'ın hazırlık 
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yapmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah (c.c) herşeye kâdirdir. Bir an¬ 
da içinde yaşadığınız bu nizamı yok eder ve sizin de kendinizi içinde 
bulacağınız yeni bir nizamı yaratır. Bugün "ölümden sonra diriliş 
mümkün değildir" diyenler, o an geldiğinde korku ve dehşet içinde tit¬ 
reyerek, bu işin nasıl mümkün olduğunu bizzat kendi gözleriyle gö¬ 
receklerdir. 

Bu bölümün devamında ise, Hz. Musa (a.s) ve Firavun kıssası ör¬ 
nek verilerek, Allah'ın elçisini yalanlayanların, ona sırt çevirenlerin 
ve onu hile ile yenilgiye uğratmak için çalışanların sonunun ne ola¬ 
cağı anlatılmaktadır. Yani kısaca, bu sonucu Firavun görmüştü, 
eğer ibret almazsanız, sizlerin sonu da Firavunun sonu gibi olacak¬ 
tır, deniliyor. 

27. ayetten 33. ayete kadar; tekrardan Kıyamet günü ve ölümden 
sonraki hayat hakkında deliller veriliyor, önce inkârcılara, sizi ya¬ 
ratmak, bu kainatı yaratmaktan 4aha mı zordur?'. Gökyüzünün sa¬ 
yısız yıldızlarla süslenmiş olduğunu görmüyor musunuz?' Bu gör¬ 
kemli nizamı yaratmaya kadir olan Allah, sizi tekrar diriltmekten 
aciz midir?' biçiminde sorular sorulmaktadır. Ve böylece delilleri 
sunduktan sonra, Allah Teâlâ, insanlan yeryüzü ve yeryüzünün 
üzerindeki nimetleri düşünmeye çağırıyor. Ve diyor ki; Bakınız, in¬ 
sanlar ve hayvanlar için, yeryüzünde bir çok nimeti nasıl yaratmı¬ 
şız? Bu nizamın gayesi ile birlikte yaraülmış olmasının en büyük de¬ 
lili, bütün bunların bizzat kendisi değil midir? Bundan sonrası, in¬ 
sanın düşünmesi için kendi aklına bırakılıyor. Bu muhteşem nizam 

içinde önemli bir mevki işgal eden insanoğluna bir çok yetkiler veril¬ 
miş ve kendisine geniş bir serbesti tanınmıştır. Durum bu merkez¬ 
deyken, insanın elindeki yetkileri dilediğince kullanabilmesi karşı¬ 
sında. ölümünden sonra diriltilerek amellerinden hesaba çekilmesi 
ve karşılığını bulması mı, yoksa toz olması mı daha akla yatkın¬ 
dır? 

Bu konu üzerinde daha fazla durulmaksızın 34. ayetten 41. ayete 
kadar doğrudan doğruya, kıyamet gününde insanın sonunun kendi 
amellerine göre karara bağlanacağı anlatılmaktadır, insanoğlu Al¬ 
lah'a isyan ederek cfünyanın geçici lezzetleri peşinde mi koşmuştur; 
yoksa Allah'tan sakınarak. O nun huzuruna çıkacağını hesaplayıp, 
nefsinin arzularını mı dizginlemiştir? İnatçı olmayan, samimi insan¬ 
lar bu soruların cevaplarını rahatlıkla bulabilirler. Çünkü insana 
seçme özgürlüğü ve sorumluluk verilmiştir. Bunun karşılığında ce- 
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zalandınlması ya da ödüllendirilmesi akla, mantığa ve ahlâka zaten 
uygun düşmektedir. 

Surenin sonunda Mekkeli müşriklerin. Kıyametin kopacağı za¬ 
man' ile ilgili sorularına cevap verilmektedir. Çünkü Mekkeliler sü¬ 
rekli kıyametin kopacağı zamanla ilgileniyorlardı. Allah (c.c) Kıya¬ 
metin ne zaman kopacağını ancak kendisinin bilebileceğini, Ra- 
sul'ün görevinin sadece uyarmak olduğunu ve bu haber in kesinlik¬ 
le gerçekleşeceğini beyan ederek bu kısır tartışmaları sonuçlandır¬ 
dı. Artık bundan sonra dileyen, hak yola döner, dileyen de sapıklı¬ 
ğında ısrar eder. O an geldiğinde, onları büyülenmişcesine peşinden 
koşturan bu dünya hayatının bir kaç saniyeden ibaret olduğunu biz¬ 
zat görecekler ve ebedî bir hayat karşılığında, birkaç saniyelik bir 
hayatı bu kadar ucuza tercih etmelerinin yanlışlığını anlayacaklar¬ 
dır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun. 
2 Yumuşacık çekip alanlara, 
3 Yüzdükçe yüzerek gidenlere, 
4 Öncü olarak yanşıp geçenlere, 
5 Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.1 
6 O sarsıntının sarsacağı gün, 
7 Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.2 
8 O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.3 

AÇIKLAMA 

1. Bu ayetlerde beş özelliğe sahip kimselere yemin edilmiş, ancak 
niçin yemin edildiği açıklanmamıştır. Fakat daha sonra gelen konu¬ 
lardan bu yeminin, vukûbulacağı kesinlik kazanmış Kıyamet hak¬ 
kında olduğu anlaşılıyor. Bu beş özelliğe sahip kimselerin kimliğinin 
açıklanmamasına rağmen bazı sahabe, tabiin ve müfessirlerin ço¬ 
ğuna göre, bu kimseler, meleklerdir. 

"Söküp çıkaranlar" ve "Yavaşça çekenler", lbni Mes'ud, Ibn Abbas, 
Mesruk. Said bin Cübeyr, Ebu Salih, Ebu ed-Duha ve Süddî'ye göre, 
vücudun ta derinlerinden canı çıkaran meleklerdir. 

"Yüzüp yüzüp gidenler", ayetiyle kastedilen, Allah ın emri ile kai¬ 
natı idare eden ve Allah ın emirlerini süratle yerine getiren melekler¬ 
dir. Yani o kadar hızlı hareket ediyorlar ki, adeta yüzüyorlar. Bu gö¬ 
rüşü Hz. Ali, îbn Mes'ud, Mücahid, Said bin Cübeyr ve Ebu Salih ileri 
sürmektedirler. 

"Yanşıp geçenler" ayeti hakkında ise, Hz. Ali, Mücahid, Ata, Ebu 
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Salih, Haşan Basri; Allah işaret ettiği zaman, emri yerine getirmek 

için hemen harekete geçen melekler kastediliyor, demişlerdir. 

"Derken işi düzenleyenler" ayeti de, Hz. Ali, Mücahid, Ata, Ebu Sa¬ 

lih, H asan Basri, Katâde, Rebî ibn Enes ve Süddî'ye göre, meleklere 

işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle, Allah'ın emriyle melekler bu 

kainatı idare etmektedirler. Her ne kadar bu konuda Rasulullah'tan 

bir hadis rivayet edilmemişse de, her halükârda bu yorumun daya¬ 

nağı Rasulullah olmalıdır. 

Ancak şimdi bu, ortaya bir sorun çıkarmaktadır. Kıyamet günü ve 

ölümden sonraki hayat gibi, hissedilmeyen, gözetlenemiyen bir 

mahlûk olan meleklere Allah niçin yemin ediyor? Doğrusunu Allah 

bilir, ama benim düşünceme göre, Araplar meleklerin varlığını inkâr 

etmiyorlar ve insanın canım meleklerin aldığına inanıyorlardı. Ayrı¬ 

ca onlar, meleklerin müthiş bir surette hareket ettiğine ve yeryüzün¬ 

den, gökyüzüne anında inip-çıktıklarına da inanıyorlardı. Bununla 

birlikte, meleklerin kendilerine verilen emirleri saniyen yerine getir¬ 

dikleri ve Allah'ın emriyle bu kainatın nizamını idare ettikleri, şek¬ 

linde bir anlayışa sahiptiler. Serbest bir iradeleri olmadığını kabul 

ederlerken, cehaletlerinden ötürü, melekleri Allah'ın kızlan sanarak 

onlara tapıyorlardı. Fakat buna rağmen Mekkeliler, meleklerin mut¬ 

lak iktidar sahibi olmadıklannı biliyorlardı. Kıyamet günü ve ölüm¬ 

den sonraki hayat anlatılırken, melekler kastedilerek şöyle denmiş¬ 

tir: Biliyorsunuz ki, melekler canlannızı alırlar. Eğer onlar Allah'ın 

emriyle can alabiliyorlarsa, yine Allah'ın emriyle canı iade edebilir¬ 

ler. Allah'ın emriyle bu kainatın nizamını düzenleyebildiklerine gö¬ 

re, Allah'ın emriyle yine bu nizamı alt-üst ederek yeni bir dünya ku¬ 

rabilirler. Ve bu işi yapmak için, verilen emri hiç geciktirmez ve oya¬ 

lanmazlar. 

2. Burada birinci sarsıntı ile. Kıyametin koptuğunda dünyanın 

alt üst olması kasdedilirken, ikinci sarsıntı ile, ölülerin ayağa kalk¬ 

masına işaret olunmaktadır. Bu hususa, Zümer-68'de şöyle değinil¬ 

miştir: 

"Sûr'a üflendi. Göklerde ve yerde olanlar düşüp bayıldılar. Ancak Al¬ 
lah’ın dilediği kaldı. Sonra ona bir defa daha üflendi, birden onlar ayağa 
kalktılar, bakıyorlar." 

3. "Bazı kalpler" kelimesinin burada kullanılmasının sebebi 

Kurana göre. Kıyamet günü yalnızca kâfirler, fâcirler ve münafıklar 

korku ve dehşet içinde olacaklardır. Fakat müminler bu dehşetten 

beri olacaklardır. Enbiya: 103'de şöyle buyurulmuştur: 

"O an büyük korku, onları asla tasalandırmaz. Melekler onlan şöyle 

karşılar. İşte bu, size va'dedilen gününüzdür." 
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9 Gözler de zillet içinde düşecek. 
10 Kendileri; derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden 

(diriltilip) döndürüleceğiz?" 
11 "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?" 
12 Dediler ki: "Şu durumda, zararına bir dönüştür4 bu." 
13 Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır. 
14 Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.0 
15 Musa'nın haberi sana geldi mi?6 
16 Hani Rabbi ona, kutsal vadi7 Tuva'da seslenmişti: 
17 "Firavun'a git; çünkü o, azdı." 

18 "Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?" 
19 "Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olur¬ 

sun."8 
20 (Musa) Ona büyük mucizeyi9 gösterdi. 
21 Fakat o, yalanladı ve isyan etti. 

22 Sonra da (karşıt olarak) çaba harcayıp sırtını döndü.10 

AÇIKLAMA 

4. Birbirlerine alaylı alaylı, eğer öbür dünya böyleyse, biz çok za- 
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rarlı olacağız' diyorlardı. 
5. Yani onlar, bu İşin imkânsız olacağını sanıyorlardı. Halbuki Al¬ 

lah için bu, hiç de güç bir iş değildir. Toz olmuş kemikleriniz nerede 
olurlarsa olsunlar Allah'ın emriyle biraraya gelirler ve bir de bakarsı¬ 
nız ki Allah ın huzurundasınız. Bu dönüş gerçekten de sizler için za¬ 
rarlıdır. Bu sebepten dolayı, nereye kaçarsanız kaçın, bu olay sonuç¬ 
ta vukû bulacaktır ve o zaman inkârınız ve alaylarınız hiçbir işe yara¬ 

mayacaktır. 
6. Mekkeli müşriklerin Kıyamet ve Ahiret ile alay etmelerinin sebe¬ 

bi, aslında bir felsefeyi reddetmek değil, Allah'ın elçisini yalanla¬ 
maktı. Yani onların yalanlamaları sıradan bir insanı hedef almıyor, 
bir peygamberi hedef alıyordu. Bundan dolayı Allah (c.c) Ahiret ha¬ 
yatıyla ilgili deliller vermeden önce, Hz. Musa (a.s) ve Firavun un kıs¬ 
sasını anlatarak, Mekkelileri, Allah'ın elçisine karşı çıkmanın ve ona 
başkaldırmanın sonuçlarından sakındırıyor. 

7. Müfessirlerin çoğu ’Tuva' kelimesinin sadece bir isim olduğunu 
söylemişlerdir. Aynca Tuva vadisi ile ilgili olarak iki anlam öne sürül¬ 
müştür. Birincisi, bu Vadi nin iki kez şereflenerek mukaddes olduğu 

biçimindedir. İlki, Allah (c.c) Hz. Musa (a.s) ile burada konuşmuştu, 
diğeri ise, Hz. Musa (a.s) Mısır'dan çıktıktan sonra bu Vadiye gel¬ 
miştir. İkinci anlamı da, Arapça bir deyime filan şahıs gecenin geç 

vaktinde geldi' dayandırılmıştır. 
8. Buradaki bazı noktalan iyi kavramak gerekir. 
a) Kur'an-ı Kerim de. Hz. Musa (a.s) ile Allah (c.c) arasında geçen 

konuşmalar, gerekliliğine göre, bazı yerlerde kısaca, bazı yerlerde de 

ayrıntılı bir biçimde zikredilmiştir. Burada konuşmalara az yer veril¬ 
diğinden, sözkonusu mahâlden uzunca bahsedilmemiştir. Aşağıda 
işaret olunan ayetlere ayrıntılı bilgi için bkz. Tâhâ: 9-48, Şuara: 10- 
17, Nemi: 7-12 Kasas: 29-35 

b) Firavun un azgınlığı iki ayn sahada mütealâ edilebilir. Birinci¬ 
si, Firavun un Yaratıcısına karşı isyanı; İkincisi, yaratılana karşı 

zulmüdür. Firavun halka topluca "Ben sizin en Yüce Rabbinizim" 
demekle Yaratıcısına karşı isyan etti. Halkım grup grup parçalayıp, 
onlan aldatarak köleleştirdi. Ve böylece müstez aflara çokça zulmet¬ 
ti. Bu husus Kassas-4 Zuhruf-54'de açıkça görülebilir. 

c) Hz. Musa'ya (a, s) "Ona yumuşak söz söyleyin, belki Öğüt alır veya 
korkar" (Tâhâ - 44) diye emredilmişti. Bu ayet, davetçinin yumuşak 
söz ve hikmetle bir âsîyi hidayete çağırmasının gerekliliğine örnek 
teşkil eder. Diğer örnekler, Tâhâ - 49 - 52, Şuara - 23 - 28, ve Kassas - 
37'de verilmiştir. Bütün bu ayetler bizlere. Kur an da tebliğin metod- 

lannı bildirmektedir. 
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d) Bazı kimselerin sandığı gibi, Hz. Musa (a.s) yalnız lsrailoğulla- 
n'nı kurtarmak için gönderilmemiştir. Hz. Musa'nın (a.s) peygamber 
olarak gönderilmesinin birinci nedeni. Firavun a ve kavmine yol gös¬ 
termek idi. İkinci neden ise, onlar tebliğe karşı koydukları takdirde, 
tsraioğullan'nı (onlar aslında Müslüman bir kavimdi) Firavun a köle 
olmaktan kurtararak, Mısır'dan çıkarmak. Bu ayetlerde Israiloğul- 
lan'nın adı bile geçmemektedir. Sadece Firavun u İslâm'a davet et¬ 
mek için Hz. Musa'ya (a. s) emir verildiğinden bahsetmektedir. Diğer 
yerlerde ise. Hz. Musa hem Firavun a İslam'ı tebliğ ediyor, hem de ls- 
railoğullan'nı bırakmasını istiyor. Bkz. A raf 104-105, Tâhâ: 44 - 52, 
Şuara: 16 - 17 ve 23 - 28, Aynca bkz. Yunus an: 74 

e) Burada "temizlenmek" kelimesi ile akide, ahlâk ve amellerin te¬ 

mizlenmesi kastolunuyor. Diğer bir anlamı da, İslâm'ı kabullenmek 
demektir, lbn Zeyd. Kuranda "temizlenmek"kelimesinin Islâm'ı ka¬ 
bullenmek anlamında kullanıldığını söyler ve iddiasına örnek olmak 

üzere aşağıdaki üç ayeti zikreder. 
-'Temizlenmeleri onlar için bir mükafattır.” Yani İslâm'ı kabul etme¬ 

leri. 
-”Ne biliyorsun belki de o temizlenecek?” Yani belki Islâm'ı kabul 

edecek? 
-"Onun temizlenmemesinden sana ne?" Yani müslüman olmama¬ 

sından. (lbn Cerir) 
1) "Seni Rabbine ileteyim de O'ndan korkasın." Yani Rabbinizi tanı¬ 

dığınızda. Onun kölesi olduğunuzu da bilirsiniz. Bu bilgi sizde bir 
sakınma, korkma duygusu meydana getirir. Ve böylece Allah korku¬ 
su insanoğlunu doğru yola iletir. Allah'ı tanımayan bir insanın arın¬ 
ması düşünülemez. 

9. "Büyük ayet" kelimesi ile, Âsâ'nm yılan olmasına işaret olun¬ 
maktadır. Bu husus çeşitli yerlerde zikredilmiştir. Ne kadar büyük 
bir mucizedir ki bu, cansız bir âsâ herkesin gözüönünde yılana çev¬ 

riliyor ve sihirbazların sopa ve iplerinden sunî olarak yaptıkları yı¬ 
lanları yutuyor. Hz. Musa (a.s) onu eline aldığı zaman ise, normal bir 
âsâ oluveriyor. Bu büyük mucize Hz. Musa'nın (a.s) Allah'ın gönder¬ 

diği bir elçi olduğunun çok açık bir delilidir. 
10. Bu konunun ayrıntıları diğer yerlerde de açıklanmıştır. Kısa¬ 

ca; Firavun Mısır'da bulunan tüm sihirbazlan toplayarak, onlara so¬ 

pa ve iplerden sahte yılanlar yaptırmış, böylelikle Hz. Musa'nın (a.s) 
diğer sihibazlar gibi bir sihirbaz olduğunu ve peygamberlikle alâkası 
bulunmadığını göstermek ve dolayısıyla ispat etmek istemiştir. An¬ 
cak sihirbazlar, yenilince Hz. Musa'nın sihir değil, bir mucize göster¬ 
diğini anladılar. Sonunda da Firavun un silahı geri tepmiş oldu. 



Cüz : 30 TEFHİMU'L KUR AN 29 

23 Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi; 

24 Dedi ki: "Sizin en yüce Rabbiniz benim."11 

25 Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. 

26 Gerçekten bundan, 'içi titreyerek korkacak' olan bir kimse12 için 

elbette bir ibret (ders) vardır. 

AÇIKLAMA 

11. Firavun un bu iddiasına Kur an ın çeşitli yerlerinde değinil¬ 

miştir. Firavun bir yerde, "Andolsun ki, eğer benden başkasını ilah edi¬ 

nirsen, seni zindana atılanlardan yapanm." (Şuara: 29) diyerek Hz. Mu¬ 

sa'yı (a.s) tehdit ederken, yine başka bir yerde Firavun "dedi ki: Ey ile¬ 

ri gelenler, ben sizin için henden başka ilah bilmiyorum." (Kasas: 38). 

Firavun bu sözleri, "Allah'a hiç inanmıyorum, kainatın yaratıcısı be¬ 

nim" anlamında söylememiştir. Firavun alemlerin Rabbi olduğunu 

ve aynca insanların tek mabudunun kendisi olduğunu da iddia et¬ 

miyordu. Kur an a göre Firavun başka ilâhlara tapıyordu. Bir mec¬ 

liste onun ileri gelenleri şöyle diyorlardı: "Musa’yı ve kavmini bırakı¬ 

yorsun ki, senin ilahlarını terkedip yeryüzünde fesat mı çıkarsınlar? 

(A raf: 127) Aynca Kur'an-ı Kerim de, onlann şu iddialannı da gör¬ 

mekteyiz: "(Eğer Musa Râsul olsaydı) üzerine altın bilezikler atılmalı, 

yahut yanında melekler de gelmeli değil miydi?" (Zuhruf: 53) 

Buraya kadar söylediklerimizi özetlersek, Firavun’un dinî anlamda 

değil, siyasî anlamda ilâhlığmı ilân ettiğini görürüz. Yani onun iddiası; 

"iktidarın tek sahibi benim ve bu beldede benim üstümde iktidar sa¬ 

hibi olmadığı gibi, kimseye de iktidar hakkında bir söz hakkı veril¬ 

memiştir." biçimindedir. Daha fazla açıklama için bkz. Şuara. 

an:24-26, Tâhâ. an:21, A raf. an:85, Zuhruf. an:49, Kasas. an:52- 

53 

12. Yani Allah'ın elçisini yalanlayanlar, Firavun un akıbetinden 

ders alsınlar. 
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27 Yaratmak bakımından 13siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü?1' 

(Allah) Onu bina etmiştir. 
28 Onun boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. 
29 Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.15 
30 Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.16 
31 Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.17 
32 Dağlarını dikip-oturttu; 
33 Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.18 
34 Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük-felâket 19(kıyametV geldi¬ 

ği zaman. 
35 O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar?20 

36 Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir. 

AÇIKLAMA 

13. Şimdi Kıyamet gününün ve Ahiret hayatının vukû bulması ve 

hikmetleri hakkında çeşitli deliller verilmiştir. 
14. Burada "yaratılış" kelimesiyle, insanlarm yeniden dirilişi; 

"gökyüzü" kelimesiyle de, tüm yıldızlar, Samanyolu ve güneş sistemi 

kastolunmaktadır. Yani şöyle denilmek isteniyor; Sizler tekrar tek¬ 
rar, "kemikler çürüyüp toz olduktan sonra nasıl canlandırılacak?" 
diye sorup duruyorsunuz. Bu muazzam kainatı ve sizleri ilk defa ya¬ 

ratan Allah (c.c) için hiçbir şeyin güç olamayacağını düşünmüyor 
musunuz? îlk defa yaratan, tekrar yaratmaya niçin kadir olmasın? 
ölümden sonraki hayat ile ilgili bu gibi delillere Kur an da çokça yer 
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verilmiştir, örneğin Yâsin-81'de şöyle buyurulmaktadır: "Gökleri ve 
yeri yaratan onlann benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette o çok 
Kadirdir. O yaratmayı en iyi bilendir." Mü'min-57'de de şöyle denmek¬ 
tedir "Elbet gökleri ve yeri yaratmak, insanlan yaratmaktan daha büyük 
bir şeydir. Fakat insanlann çoğu bilmez." 

15. Gece ve gündüz ile gökyüzüne dikkat çekilmiştir. Çünkü güneş 
battıktan sonra gece gelir ve güneşin doğmasıyla da gün başlar. Gü¬ 
neşin batmasıyla birlikte karanlığın bir örtü gibi yayılmasından do¬ 
layı, burada gece 'örtmek' anlamında kullanılmıştır. 

16. "Bundan sonra da yeryüzünü serip-döşedi." ifadesi, yeryüzünün 
gökyüzünden sonra yaratıldığı anlamına gelmez. Nasıl ki konuşur¬ 
ken, olayların kronolojik sıralamasını hesaba katmayız, burada da 
aynı şekilde bir kronolojik sıralama sözkonusu değildir. Bu husu¬ 
sun Kur an da diğer örneklerini açıkça görebiliriz, örneğin, "Kaba, 
sonra da kötülükle damgalı" (Kalem-13) ayetinde, sözkonusu kişinin 

öncelikle kaba ve daha sonra da kötülükle damgalı olduğu kastedil¬ 
miyor elbette. Sadece burada o kişinin kaba ve aynca da kötülükle 

damgalı olduğu anlatılmaktadır. Yine "Bir boynu çözmek.ve son¬ 
ra iman edenlerden olmak" (Beled: 13-17) ayeti önce köleleri azad eder 
.ve sonra iman edenlerden olur anlamını tazammun etmez. Bu¬ 
rada sadece bir müminin nitelikleri verilmektedir. Dikkat ederseniz 
Kur an ın bazı yerlerinde, yeryüzünün yaratılışı önce zikredilirken, 
gökyüzünün yaratılışı sonra zikredilmiştir. (Örneğin, Bakara-29) 
Fakat bazı yerlerde de, gökyüzü önce, yeryüzü sonra zikredilmiştir. 
Aslında bu ayetlerde hiçbir çelişki yoktur. Çünkü asıl gaye kronoloji¬ 
yi vermek olmadığından, bu ayetler sözün gelişi gereği böyle ifade 
edilmişlerdir. Allah sadece nimetlerini saymak ve insanoğluna bun¬ 
ları hatırlatmak istemiştir. Daha fazla bilgi için bkz. Secde, an: 13- 
14 

17. Burada, "otlak" kelimesi ile hayvanların yemi kastedilmekte¬ 

dir. Ancak bununla birlikte, bu kelime ile insanlar ve hayvanlar için 
gıda anlamı da kasdediliyor olabilir. Çünkü deyim genellikle yem an¬ 
lamında kullanılmakla beraber, bazı zamanlar insan için de kullanı¬ 

lır. Örneğin Yusuf suresinde, Hz. Yusufun (a.s) kardeşleri babaları¬ 
na şöyle demişlerdir: Yann onu da bizimle (kıra) gönder, gezsin (yer¬ 

de), oynasın." (Yusuf-12) Yani ağaçlardan meyveler yesin. Burada 
çocukların kırlarda, ormanlarda meyvelerden yeme, olayı ile anlatı¬ 
lır. 

18. Bu ayetlerde. Kıyamet günü ve ölümden sonraki hayat, iki ayn 
açıdan incelenmiştir. Birincisi, bu muazzam kainatı ve içindeki her- 
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şeyi bir ölçüye göre yaratan Allah için. Kıyamet gününden sonra bü¬ 
tün bunlan yaratmanın imkânsız olmadığı hususudur. İkincisi, Al¬ 
lah'ın kemalât ve hikmetinin her yerde müşahede edilebileceğidir. 

Bu kemalât. hiçbir şeyin maksatsız yaratılmadığını ispat etmekte¬ 
dir. örneğin gökyüzünde sayısız yıldızlar ve Samanyolu tam bir 
ahenk içindedirler. Bu sistemin bir raslantı eseri meydana gelmediği 
açıkça görülmektedir. O halde bu nizâmın bir yaratıcısı olmalıdır. 
Gece ve gündüzün düzenli bir biçimde deveran etmeleri, bir hikmete 
dayalı olarak sürmektedir, öyle ki, ancak bu şekilde, içinde yaşadı¬ 

ğımız nizâmın ve hayatın devamı mümkün olabilmektedir. Yeryüzü¬ 
nün bazı bölgelerinde gece ve gündüz 24 saat içinde tamamlanırken, 
bazı bölgelerde, gündüzler de çok uzundur. Bu bölgelerde çok az in¬ 

san yaşar, çünkü hayat buralarda çok zordur, insanların çoğunluğu 
ise, gece ve gündüzün 24 saat olduğu bölgelerde yaşamaktadırlar. 
Nitekim bazı bölgelerde de 6 ay gündüz. 6 ay gecedir. Bu bölgelerde 
hayatı devam ettirmek hiç mümkün değildir. Tüm bunlar, herşeyin 
Allah'ın hikmeti gereğince vuku bulduğunu ve rastlantı olmadığını 
göstermektedir. Hayatın uygun şartlarda sürebilmesi için, kainat 

belirli esaslar üzerine yaratılmış ve yeryüzü bu şekilde düzenlenmiş¬ 
tir. Su da yaratılmıştır, çünkü su, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için 
zaruri bir ihtiyaçtır. Herşeyin bir hikmet gereği yaratıldığını gören 
akıl sahibi bir insan, Kıyamet ve hesap gününün olmasını mı, olma¬ 
masını mı daha akla yatkm bulur? Buna rağmen bir kimse hesap 
gününün olamayacağını iddia ederse, "bu kainatın yaratılmasının 
bir maksadı vardır ama insanın yaratılışı maksatsızdır" anlamına 
gelir. Hiç bundan daha saçma bir düşünce olabilir mi? insan hem 
geniş bir seçme özgürlüğüne ve serbest iradeye sahip olarak yaratı¬ 

lacak, hem de ömrünün sonunda kendisi hiçbir hesaba çekilmeye- 
rek, iyi de kötü de bir iş yapsa farkeden bir şey olmayacaktır. 

19. "Büyük felâket" ile Kıyamet kastediliyor. et-Tâmme; herşeyi 
kaplayacak büyüklükte bir afet anlamına gelir. Bu kelime Kubra ke¬ 
limesi ile izafe olunarak, afetin daha şiddetli olacağı ifade edilmekte¬ 
dir. 

20. Yani insanoğlu hesab günü (ki onun hakkında bu dünyada 

iken kendisine haber verilmişti) eline hesab defteri verilmeden önce, 
dünyada tüm yaptıklarını tek tek hatırlamaya başlayacaktır. Bu hu¬ 
sus, bazı kimseler için dünyada iken bile tecrübe konusu olmakta¬ 

dır. örneğin ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalındığında, insanın 
tüm hayatı boyunca yaptıkları bir film şeridi gibi gözlerinin önünden 
geçmeye başlar. 
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37 Artık kim taşkınlık edip-azarsa, 

38 Ve dünya hayatını seçerse, 
39 Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. 
40 Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve 

tutkulardan sakmdırırsa, 
41 Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.21 
42 "O ne zaman demir atacak?"22 diye, sana kıyamet-saatini soruyor¬ 

lar. 
43 Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki... 
44 En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir. 
45 Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkmakta' olanlar23 için bir 

uyanp-korkutansın. 
46 Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuş- 

luk-vaktinden başkasım yaşamamış gibidirler.24 

AÇIKLAMA 

21. Burada hesap günündeki ceza ve mükâfatın ölçüsü açıklan¬ 
mıştır. Dünyadaki iki farklı hayat tarzı sürdürülür. Birincisinde in¬ 

san, Allah a isyan ederek bütün ümitlerini bu dünyaya bağlar ve bu 
dünyadaki zevkleri tadabilmek için iyi-kötü ne varsa yapar. İkinci¬ 
sinde ise, bu dünyada yaşadığı sürece insan, ne yaparsa yapsın, bir- 

gün Allah ın huzurunda bulunacağı ve O na karşı davranışlarından 
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hesap vereceğini düşünür. Böyle bir hayat tarzı sürdüren bir kimse¬ 
yi Allah korkusu kötü bir iş yapmaktan ve nefsinin aşın isteklerine 
boyun eğmekten alıkoyar. Çünkü bu kimse, "Kıyamet günü Allah'ın 

huzurunda bulunacağım ve beni sorguya çektiği zaman. O na nasıl 
cevap vereceğim?" diye düşünecektir. İşte birinci hayat tarzım örnek 
edinenlerin gideceği ebedî yer cehennemdir. İkinci hayat tarzını ör¬ 
nek edinenlerin ise, gideceği ebedî yer cennettir. 

22. Mekkeli müşrikler Allah Rasûlü'nden tekrar tekrar Kıyametin 
ne zaman kopacağını sorarlardı. Ancak asıl maksatları tarih ve vakit 

tespit etmek değil, sadece alay etmekti. Bkz. Mülk. an:35 
23. Bunun izahı Mülk suresinin 36. açıklama notunda verilmiştir. 

"Sen sadece ondan korkacak olanları uyarabilirsin" ayetinin anlamı 
Peygamber (s.a) Kıyametten korkanlara tebliğ etsin' demek değildir. 
Bu ayet senin tebliğine sadece Kıyametten korkanlar kulak verecek 
ve ancak onlar bundan istifade edeceklerdir' anlamına gelmekte¬ 
dir. 

24. Bu konu Kur'an-ı Kerim de pekçok yerde geçmiştir. AyncaTef- 
himu'l-Kur'an'da da açıklamalar yapılmıştır. Bkz. Yunus, an:53, 

tsrâ. an:56, Tâhâ. an:80, Mü'minun. an: 101, Rum. an:81-82, Yâsin. 
an:48 ve aynca Kaf-35'e de bakabilirsiniz. Biz burada açıklama yap¬ 
madık, çünkü bu konu daha önce de açıklanmıştı. 

NAZİAT SURESİNİN SONU 



Cüz : 30 TEFHİMU'L KURAN 35 

80 
• 

ABESE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin ilk kelimesi (Abese) bu sûrenin adı olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu sûrenin esbab-ı nüzulu hakkında görtiş bildi¬ 

ren müfessir ve muhaddisler, aşağıda zikredilen hâdisenin bu sûre¬ 
nin nüzuluna neden olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 

Birgün Rasûlullah (s.a) Mekke'nin ileri gelenlerine İslâm'ı tebliğ 

ediyor ve onlan ikna edebilmek için oldukça gayret sarfediyordu.. Bu 
sırada bir âmâ olan Hz. lbn Ummu Mektum (r.a) çıkagelerek, Rasû- 
lullah'tan İslâm hakkında bilgi vermesini istedi. Rasûlullah (s.a) ise, 

Ummu Mektum'un araya girmesinden hoşlanmayarak yüzünü çe¬ 
virdi ve bu olay üzerine de Abese Sûresi nazil oldu. Şu nedenlerden 
ötürü, bu sûrenin nüzul zamanını tespit etmek bizim için kolay ol¬ 
muştur. 

Birincisi, İbni Kesir bu konuyu izah ederken, Ummu Mektum (r.a) 

için Mekke'de Islâm'ı ilk kabul edenlerdendi'; lbn Hacer de, Hz. Um¬ 
mu Mektum (r.a) ilk Müslümanlardandır' demektedirler. 

İkincisi, bazı hadîslere göre, o vakitlerde Ummu Mektum (r.a) hâlâ 
müslüman olmamıştı ama Hakk a susamış biri olarak İslâm'a sem¬ 

pati duyuyordu. Zaten Rasûlullah'a (s.a) gelişinin nedeni de buydu. 
Hz. Aişe'nin (r.a) açıklamasına göre Ummu Mektum (r.a), "Ya Rasû¬ 
lullah. bana doğru yolu göster" demiştir. (Tirmizi. Hakim, ibni Hib- 
ban, lbn Cerir, Ebu Yâlâ) Hz. Abdullah lbn Abbas'tan (r.a) rivayet 
edildiğine göre ise, Ummu Mektum (r.a) Kur an ın bir ayetinin anla- 
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mim sormak istediğinde. "Ya Rasûiallah! Allah'ın sana öğrettiklerin¬ 

den bana da öğret" demiştir. (Ibni Cerir, tbn Ebı Hatim) Bu açıklama¬ 

lar H;.. Ummu Mektum'un (r.a) Hz. Muhammed i (s.a) Allah'ın Rasü- 

lü olarak kabul ettiğini göstermektedir. Başka bir görüşü temsil 

eden lbni Zeyd Surenin 3. ayetini (Ne bilirsin belki de o annacak?) "Ne 

bilirsin belki de o İslâm’ı kabul edecek?" şeklinde anlıyordu. Nitekim 

Allah (c.c), 'Ne bilirsin belki de o annacak? Yahut öğüt alacak ta öğüt 

kendisine yarayacak' ve 'Fakat koşarak sana gelen, korkarak gelmişken 

sen onunla ilgilenmiyorsun.* ayetlerini inzal etmiştir. Bu ayetler Um¬ 

mu Mektum (r.a)'ın içinde şiddetli bir isteğin olduğuna işaret etmek¬ 

tedir. Yine Hz. Muhammed'in (s.a) hidayetin kaynağı olduğuna ve 

kendisinin de hidayeti ancak onun yardımıyla bulabileceğine inan¬ 

mış olduğu aşikârdır. Onun bu hâli kendisine tebliğ yapıldığı takdir¬ 

de, bu tebliğden istifade edeceğine delâlet etmektedir. 

Üçüncüsü, Rasûlullahın (s.a) yanında o zaman Utbe, Şeybe, Ebu 

Cehil. Ümeyye bin Halef, Ubbi bin Halef gibi İslâm'ın en şiddeüi düş¬ 

manlan vardı. Bunlar bize Rasûlullah ın (s.a) kâfirlerle ilişkisinin ta¬ 

mamen kesilmediğini ve onlarla hâlâ görüştüğünü göstermektedir. 

Böylece Abese Suresi nin İslâm'ın ilk devirlerinde nâzil olduğunu 

anlıyoruz. 

Konu: Surenin ilk ayetlerinden, Allah Teâlâ'mn, Hz. Muhammed i 

(s.a) bir âmâya önem vermeyip, Mekke'nin ileri gelenlerine yöneldiği 

için azarladığı anlaşılmaktadır. Ancak sûrenin tümü birlikte mü- 

teâlâ edildiğinde, bu azarlamanın hedefinin Mekke'nin ileri gelen 

kâfirlerinin olduğu anlaşılır. Bu kâfirler Rasûlullah ın (s.a) tebliğ et¬ 

tiği Hakk ı nefretle reddediyorlar ve büyüklenerek, inatla Hak tan 

yüzçeviriyorlar. Ayrıca sûrede Rasûlullahın (s.a) tebliğinde eksik bı¬ 

raktığı yönlere değiniliyor. Çünkü Rasûlullah (s.a) tebliğinin başlan¬ 

gıcında her ihlâslı davetçi gibi, "Eğer Mekkeli ileri gelenler Islâm'ı ka¬ 

bul edecek olurlarsa İslâm daha çabuk yayılma imkânı bulur, fakat 

özürlü bir insanın topluma pek tesiri olamayacağından dolayı, İsl¬ 

âm'ın yayılışına fazla katkısı olmaz" şeklinde düşünüyordu. İşte bu 

nedenlerden ötürü Rasûlullah (s.a) Mekke'nin ileri gelenlerini ikna 

edebilmek için daha çok gayret gösteriyordu. Ancak bu, hâşâ Rasû- 

lullah'ın (s.a) zenginlere daha fazla hürmet ve tazimde bulunduğu, 

fakir ve özürlü kimseleri ise hor gördüğü anlamına gelmez. Allah 

(c.c) daha vahyin ilk nazil olduğu dönemlerde, Rasûlü'nü bu tür bir 

tebliğ tarzının yanlış olduğu konusunda uyarmıştır. Dolayısıyla 
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Islâm için önemli olan o kimselerin Hakk a susamışlığıdır, fakir ya 

da özürlü olmaları değil. Hak'tan yüzçeviren bir kimse ne kadar de¬ 

ğerli, tahsilli olursa olsun ve topluma tesiri ne kadar çok olursa ol¬ 

sun onun Islâm nazarında hiçbir değeri yoktur. İşte bundan ötürü, 

fark gözetmeksizin herkese Islâm'ı tebliğ et ve o kimselerin Hakk ı 

kabul etmelerinin daha önemli olduğunu aslâ unutma! Senin gibi 

yüce bir makamda bulunan bir davetçiye böyle bir tavır yakışmaz. 

Sen o kafirlere bu kadar çok önem verirsen, büyüklenirler ve onlar 

sana değil sen onlara muhtaçsın zannederler. 

Surenin 10. ayetine kadar bu konu üzerinde durulmuştur. 17. 

ayetle birlikte ise, Rasûlullah'm (s.a) davetine karşı koyan Mekkeli 

müşriklere doğrudan doğruya hitap edilmektedir. Ayetler onları, 

kendilerini yaratan ve nzk veren Allah a (c.c) karşı geldikleri ve 

O nun elçisini yalanladıkları için kınıyor. Surenin sonunda da, bu 

davranışlarından ötürü kıyamet gününde dehşetli bir sonla karşıla¬ 

şacakları hatırlatılarak tehdit ediliyor. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Surat astı ve yüz çevirdi; 

2 Kendisine o kör geldi diye.1 
3 Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-annacak? 
4 Ya da öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.2 
5 Fakat kendini müstağni (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise, 
6 İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya çalışıyorsun. 
7 Oysa, onun temizlenip-annmasmdan sana ne? 
8 Ama koşarak sana gelen ise, 
9 Ki o, 'içi titreyerek korkar' bir durumdadır; 
10 Sen Ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. 

AÇIKLAMA 

1. Bu sûrenin giriş cümlesi çok ilginç bir incelik taşımaktadır. Da¬ 

ha sonra gelen ayetlerden, "Surat astı ve döndü" ayetinin asıl muhata¬ 
bının Rasûlullah (s.a) olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Fakat ilk ba¬ 
kışta bu davranış Rasûlullah (s.afdan değil de, sanki başka bir kim¬ 
seden sadır olmuş gibidir. Allah (c.c) böylesine incelik taşıyan bir ifa¬ 
deyle, bu yaptığı hareketin Rasûlullah a (s.a) yakışmadığını anlat¬ 
mış ve “şayet senin üstün ahlak sahibi olduğunu bilen bir kimse, bu 

şekilde davrandığını görseydi, bunu sana yakıştırmazdı" demek is¬ 
temiştir. 

Burada sözü geçen âmâ, meşhur sahabî Ummu Mektumdur (r.a). 
İbni Abdullah Berrin El-îstiyab ta ve İbni Hacerin de El-Isabede 
yaptıkları açıklamalara göre, Ummu Mektum (r.a) Hz. Hatice’nin 
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(r.a) halazadesidir, yani Ummu Mektumun (r.a) annesi ile Hz. Hati¬ 
ce'nin (r.a) babası kardeştirler. Bu ifadelerden açıkça anlaşılmakta¬ 

dır ki, Rasûlullahın (s.a) Ummu Mektum'dan (r.a) yüz çevirmesinin 
nedeni, onu hor gördüğünden dolayı değildi. Yine onu hakir gördü¬ 
ğünden Mekkeli ileri gelenlere yöneliyor da değildi. Çünkü Ummu 
Mektum (r.a) Rasûlullah in (s.a) hanımının kuzeni idi ve akrabala- 

nndandı. Aynca Ummu Mektum (r.a) garip bir kimse de değildi. Al¬ 
lah (c.c)'nın buyurduğu gibi asıl neden, Ummu Mektum un (r.a) âmâ 
olmasıydı. Rasûlullah (s.a) çok çaba sarfederek, Mekke'nin ileri ge¬ 
lenlerinden birisinin bile Müslüman ol masun sağladığı takdirde, 
İslâm hareketinin güçleneceğini, Ummu Mektum un (r.a) ise, özürlü 

olmasından dolayı İslâm hareketine bir faydası olamayacağını dü¬ 
şünüyordu. İşte bu nedenlerden ötürü, Mekke'nin ileri gelenleri ile 
tam konuştuğu bir sırada Ummu Mektum un (r.a) müdahale etmesi¬ 

ni hoş görmemiştir. Aynca Rasûlullah (s.a) Ummu Mektum un (r.a) 
istediği bir zamanda soru sorabileceğini de biliyordu, çünkü akra¬ 
baydılar. 

2. Rasûlullah ın (s.a) tebliğ sırasında gözden kaçırdığı önemli bir 
nokta olması hasebiyle Allah (c.c) Ummu Mektum (r.a) konusunda 
O nu uyarmıştır. Bir davetçi açısından hangi muhatap daha önemli¬ 

dir? Bir kısım insanlar doğru yolu bulmak çabasındadırlar ve dalâle¬ 
te düşmemek için Allah tan korkarlar, dolayısıyla hidayeti bulmak 
için koşa koşa sana gelirler. Bir kısım insanlar ise, sanki hidayetten 

müstağnidirler ve onlann hidayete ihtiyaçlan yokmuş gibi, apaçık 
inatçı bir tavır alırlar. Yani onlar doğru yolu bulmak konusunda bir 
istek taşımazlar. Bunun için, insanlan Hakk a davet edenler, en faz¬ 

la ilgiyi, iman etmek için hazır ve istekli bulunan kimselere göster¬ 
melidirler. Aynca toplumda tesir sahibi olan insanların daveti kabul 
ettikleri takdirde. İslâm daha çabuk yayılır gibi düşünmemelidirler. 
Çünkü Allah'tan korkan kimseler, bir davetçi için daha Önemlidir. 
Bu kimseler fakir olabilirler, toplumda tesir sahibi değillerdir ve gö¬ 
rünüşte Hak davetin yayılmasına pek yararlı olamayacaklan sanıla- 

bilir, fakat herşeye rağmen Hak'kın davetçileri için, en önemli kimse¬ 
ler bunlardır. Zaten İslâm'ın gayesi insanlan ıslah ederek, onlan 
kurtarmak değil midir? İşte bu insanlar kendilerine tebliğ yapıldı¬ 

ğında, hemen tebliği kabullenirler. Diğer kısım insanlar ise, her ne 
kadar toplum içinde bir ağırlıklan varsa da, İslâm davetçisinin onla¬ 
nn peşinden koşmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü apaçık bellidir ki, on¬ 
lar hidayete talip değillerdir. Bundan dolayı onlann peşinden koşa¬ 
rak bir İslâm davetçisinin vakit kaybetmesine gerek yoktur. İslâm'ı 
kabul etmedikleri takdirde, zararda olanlar onlardır ve siz böyle kim¬ 
selerden sorumlu değilsiniz. 
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© vÂSi Ait 

11 Hayır;3 çünkü o (Kur’an), bir öğüttür.4 
12 Artık dileyen, onu 'düşünüp-öğüt alsın/ 
13 0 (Kur’an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir. 
14 Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış.3 

15 Kâtiplerin6 ellerinde,7 
16 (Ki onlar,) Üstün değerli, "iyilik ve dürüstlük sembolü/ 

17 Kahrolası8 insan,9 ne kadar da nankördür.10 
18 (Allah,) Onu hangi şeyden yarattı? 
19 Bir damla sudan11 yarattı da onu "bir ölçüyle biçime soktu.12 

AÇIKLAMA 

3. Yani kesinlikle bu şekilde davranma ve Rabbini unutarak bu 
dünyada gururlanıp dolaşanları o kadar fazla umursama. İslâm dini 
gibi, değerli bir nimetten yüz çevirenlere, İslâm’ı bu şekilde takdim 
etme ve aynca kendini de fazlaca yıpratma. Çünkü onlar İslâm'ın ya¬ 
yılışının kendilerine bağlı olduğunu sanabilirler. Onlar her ne kadar 
kendilerini Hak tan müstağni sayıyorlarsa da, asıl Hak onlardan 
müstağnidir. 

4. Bu kelime ile Kur’an-ı Kerim kastedilmiştir. 
5. Yani hâlis ve paktır. Bu kitabın içine ifsad edici ve bâtıl düşün¬ 

celer karışamaz. Çünkü Kur an diğer dinî kitablar gibi değildir ve bu 
kitap İnsanî ve şeytanî vesvese ve düşüncelerden münezzehtir. 

6. Burada melekler kastolunuyor. Yani bu sayfalar Allah ın emriy¬ 
le doğrudan doğruya melekler tarafından yazılıyorlar ve onların 
emin elleri vahyi Rasûlullah'a (s.a) ulaştırıyor. Melekler için burada 
iki farklı kelime kullanılmıştır. Şerefli ve çok iyi. Birinci kelimenin an¬ 
lamı, onlar şereflidirler ve hiyanet etme ihtimalleri olmadığı gibi, 
emanete de layıktırlar, demektir. İkinci kelimenin anlamı ise, onlar 
sayfalara yazmak ve vahyi Rasûlullah'a ulaştırmak konusundaki 
sorumluluklarım hakkı veçhile yerine getiriyorlar, demektir. 

7. Burada iyice düşünülecek olursa, bu ayetlerin amacının sadece 
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Kur'an'm azametini ikrar etmek olmadığı anlaşılır. Rasûlullah (s.a) 
getirdiği mesajı inkâr eden mütekebbirlere bu kitap o kadar yücedir 
ki, sizlere muhtaç değildir, yani sizlerin kendisini kabullenmesine 
ihtiyaç hissetmiyecek derecede yüce bir kitaptır’ denilmek isteniyor. 
Sizler hidayete ermek istiyorsanız, bu kitabın içindekilere teslim ol¬ 
manız gerekir. Aksi takdirde sizlerin büyüklenmesi bu yüce kitabın 
azametini azaltmaz. Bilakis bu kitap sizlerin gururunu yerlebir 
eder. 

8. Bu ayetler ile birlikte davetten yüz çeviren Mekkeli müşrikler 
hedef alınmıştır. Sûrenin başlangıcından 16. ayete kadar görünüşte 
Rasûlullah (s.a) muhatap almıyor ve fakat dolaylı yoldan kâfirler 
tehdit ediliyordu. Allah, Rasûlü'nü şöyle uyardı: Ey Nebi! Hakk a ta- 
lib olanı bırakarak, onlara yöneliyor, ilgi gösteriyorsun. Oysa onlar 
Hakkın kıymetini bilmezler. Hakk ın kıymetini bilmeyen o insanlara 
Kitab ı bu şekilde tebliğ etmek, senin gibi yüce bir peygambere yakış¬ 
maz. 

9. Kur an-ı Kerim de bu tür ifadeler ile her zaman tüm insanlar 
kastedilmezler. Burada sadece Allah'a karşı gelen olumsuz tipler kö- 
tülenmiştir. Bazı yerlerde Kur an, eğer toplumun çoğunluğu bozul¬ 
muşsa, insan' kavramım genel anlamda kullanmıştır. Bir şahsın ki¬ 
şisel bir ha tasma dikkat çekmek, nasihatm tesirini artürabilmek ve 
o şahısta karşıt duygular oluşmaması için, yine insan' kavramını 
genel anlamda kullanarak uyanda bulunur. (Bkz. Secde; an: 65, 
Şura; an: 75) 

10. Bu ayetin diğer bir anlamı, "onlar hangi nedenlerden ötürü 
küfre sanıyorlar, yani neye güveniyorlar?" demektir. Küfr kelimesi. 
Hakk ı inkâr etmek, kendisine ihsanda bulunana nankörlük etmek, 
anlamında kullanılmıştır. Aynca insanın yaratıcısına ve nzk verici- 
sine isyan etmesi anlamına da gelir. 

11. Yani iyice düşünün, neden meydana geldiniz, nerede oluştu¬ 
nuz ve hangi yolla dünyaya geldiniz? Dünyaya geldiğiniz zaman ne 
kadar çaresizdir. Oysa şimdi insanoğlu tüm bunları unutarak, yara¬ 
tıcısına karşı gelmektedir. Kendisinden başkasını önemsemeyen ve 
hatta Allah'a bile karşı gelen bir kimse, acaba hangi sebeplerden 
ötürü böyle davranabilmektedir? (Bu husus Yâsin-77-78'de zikre¬ 
dilmiştir) 

12. İnsan hakkmdaki takdir, daha annesinin kamında iken yazıl¬ 
mıştır. Onun cinsiyeti, rengi, uzunluğu, fiziği, azalarının sağlamlığı 
ya da sakatlığı, sesi, zekâsı doğmadan kararlaştırılmıştır. Aynca 
hangi ülkede ve hatta hangi ailede dünyaya geleceği, nasıl bir terbiye 
alacağı, kişiliğine ailesinin ne derece tesir edeceği ve ne kadar irade 
sahibi olacağı dahi, daha önce kararlaştırılmıştır. Yine hayat içinde 
rolünün ne olacağı ve bu dünyada ne kadar kalacağı da bellidir ve o 
bu smırlann dışına çıkamaz. Ne acaiptir ki, insan tüm bunlara rağ¬ 
men yaratıcısına karşı gelebilmektedir! 
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20 Sonra ona yolu kolaylaştırdı.13 
21 Sonra da onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.14 
22 Sonra dilediği zaman onu diriltir.15 
23 Hayır; ona (Allah’ın) emrettiğini16 yerine getirmedi. 

24 Bir de insan, yediğine bir bakıversin;17 
25 Hiç şüphe yok biz, suyu akıttıkça akıttık,18 

26 Sonra yeri de yardıkça yardık;19 
27 Böylece onda bitirdik; taneler, 
28 Üzümler, yoncalar, 
29 Zeytinler, hurmalar, 
30 Boyları iri ve birbiri içine girmiş ağaçlı bahçeler. 

AÇIKLAMA 

13. Bu dünyada insan için her türlü imkân sağlanmıştır. Şayet Al¬ 

lah bu imkânları sağlamamış olsaydı, insanların harcadıkları tüm 
eneıji ve çabalan faydasız olurdu. Aynca Hâlik Teâlâ insanlara özgür 
bir irade de bağışlamıştır. İnsan ister hayn seçer, ister şerre sanlır. 

Allah a şükreder ya da O nu inkâr eder. İsterse Allah'a teslim olur ve 
O na itaat eder, isterse O na isyan ederek âsî olur. İki yol da kendisi¬ 
ne açık bırakılmıştır. Hangi yolu takib edeceği, artık kendisinin bile¬ 

ceği bir iştir. 
14. Doğum gibi ölüm de insanın elinde değildir. İnsan Allah'ın tak¬ 

dirinden bir saniye önce ya da bir saniye sonra ölemez. Ancak Al¬ 
lah'ın takdir ettiği bir zaman ve mekânda ölecektir. İnsanın ölüm 
hâli bile tayin edilmiştir. Kabri yeraltında mı olacak, yoksa denizin 
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derinliklerinde mi kalacak, ateşte mi yanacak, yoksa yırtıcı bir hay¬ 
vanın midesine mi girecektir? Bu sonucu değiştirmeye sadece ken¬ 
disi değil, tüm dünya çalışsa bile yine de Allah'ın takdiri değiş¬ 
mez. 

15. Yani kıyamet günü Allah Teâlâ 'kalk' emrini verdiği zaman in¬ 
san kalkmak zorundadır ve hayır' diyebilme gücü yoktur. Allah (c.c) 
yaratırken ona sormadığı gibi, tekrar diriltirken de sormayacaktır. 
Nasıl insan dünyaya gelmek, yani doğmak zorunda kalmıştır, kıya¬ 
met gününde de kalkmak zorundadır. 

16. Emir kelimesiyle, insanın içine fıtratın yerleştirilmiş olduğu 
anlatılmak isteniyor. İnsanın bizzat kendi vücudu, hatta yeıyüzün- 
den gökyüzüne kadar kainattaki her zerre Allah ın emri altında ol¬ 

duklarını göstermektedir. Ayrıca Allah (c.c) her dönemde kitaplar in¬ 
dirmiş, elçiler göndermiş ve salih insanlara emirlerini tebliğ etmeleri 
için dünyada görev vermiştir. (Bkz. İnsan, an: 5) Yukarıdaki ayetler¬ 

den ve sırasıyla yapılan açıklamalardan açıkça anlaşılmaktadır ki, 
insanoğlu hakikatleri müşahede ederek, Allah'a itaat etmesi gere¬ 

kirken, Allah'ın emirlerini ve kulluk görevlerini yerine getirmemek¬ 
tedir. 

17. Yani ey insan! Yiyeceğini bile Allah'ın nasıl yarattığını bir dü¬ 
şün. Şayet Allah Teâlâ gerekli şartlan hazırlamamış olsaydı, insa¬ 
noğlu yiyeceğini elde edebilir miydi? 

18. Bu ayetle yağmur kastolunmaktadır. Güneşin ısısıyla deniz¬ 
lerden su buharlaşır ve bulutlar oluşur. Rüzgarlar onlan dünyanın 
çeşitli bölgelerine götürür ve yükseklerde soğuk havanın etkisiyle 
tekrardan su haline gelirler. Yağmurun yağmasıyla birlikte, bu su 
yeryüzünde kuyulardan, çeşmelerden, nehir ve derelerden akar-gi¬ 

der. Dağlarda kar halinde kalır ve yağmur mevsimleri dışında, bu 
kar eriyerek nehirlerden sulann akmasını sağlar. Tüm bu düzeni in¬ 
san mı yaratmıştır? Herşeyi yaratan Allah, insanoğlunun rızkını el¬ 
de edebilmesi için bu şartlan hazırlamamış olsaydı eğer, insanoğlu 
hayatını nasıl idame ettirecekti? 

19. "Sonra toprağı güzelce yardık" ayeti ile tohumun açarken toprağı 

yararak yer yüzüne çıkması anlatılmaktadır, insanoğlunun yaptığı 
sadece tohumu toprağa atmaktır. Tohum toprağın altında kalır ve 
insanoğlu bunun dışında herhangi bir fonksiyon icra edemez. Tohu¬ 

mun olgunlaşması ve hangi cinsten ise. o cinsten bitki ve ağaçların 
oluşması, Allah (c.c)'m işidir. O Allah ki, su ve toprağa bu özellikleri 
vererek, o tohumlardan çeşit çeşit bitkiler, meyveler ve diğer yiye¬ 
cekler çıkarmaktadır. Şayet Allah tohumlara bu hususiyetleri ver¬ 

meyip, insanlann faydasına sunmasaydı, insanoğlu hayatını nasıl 
devam ettirecekti? 
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31 Meyveler ve otlaklıklar. 

32 Size ve hayvanlarınıza bir yârar (meta) olmak üzere.20 
33 Fakat 'kulakları patlatırcasına olan o gürleme21 geldiği zaman, 
34 Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar; 
35 Annesinden ve babasından, 
36 Eşinden ve çocuklarından.22 
37 O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.23 

38 O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktın 
39 Güler ve sevinç içindedir. 
40 Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür, 

41 Onu da bir karartı sarıp-kaplamıştır. 
42 îşte onlar da, kâfir, facir olanlardır. 

AÇIKLAMA 

20. Sadece insanlar değil, hayvanlar da bu gıdalarla beslenirler ve 

sizler bu hayvanlardan yararlanırsınız. Onlardan et, süt, yağ ve bu 
gibi ürünler elde ederek beslenmekte ve Allah ın verdiği bu rızk ile 
yaşamaktasınız. Tüm bunlara rağmen yine de Allah ı inkâr ediyor¬ 

sunuz. 
21. Bu ayet Sûr a son kez üfürüldüğü anı tasvir etmektedir. Sûr a 

son kez üfürüldüğünde tüm insanlar dirilecektir. 

22. Bunun benzeri bir konu Mearic 10-15'de geçmektedir. "Kaç- 
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mak fiili, o gün kimsenin birbirine yardım edemiyeceğini ve kişinin 
kendisinden yardım isteyecekler diye, dünyadaki en yakınlarından 
bile kaçacağına işaret etmektedir. Aynca bu ayet dünyada Allah'tan 

hiç korkmadan ve ahiretten gafil olarak birlikte günah işlediklerin¬ 
den ötürü, birbirlerine şahit olmasınlar ve sorumlu tutmasınlar di¬ 
ye, bugün birbirlerinden kaçmaktadırlar şeklinde de anlaşılabilir, 
öyle ki, o gün kardeş kardeşten, evlat ana ve babasından, koca ken¬ 
di karısından ve ebeveyn evladından kaçacaktır. Çünkü birbirlerine 
suçlamada bulunarak şahitlik yapmalarından korkacaklardır. 

23. Muhtelif senetlerle, Rasûlullah’m (s.a) "Kıyamet günü herkes 
çıplak olacaktır" diye buyurduğu rivayet edilmiştir. Rasûlullah’m 
(s.a) eşlerinden biri (bazılarına göre Hz. Aişe, bazılarına göre Hz. Şev¬ 

de, diğerlerine göreyse bir başka hanımı) dehşet içinde, o gün bizim 
örtülerimiz de açılacak mı?* diye sordu. Rasûlullah (s.a) "Evet! O gün 

bütün örtüler açılacak" diye cevap verdi ve şu ayeti okudu: "O gün on¬ 
lardan her kişinin kendisine yeter derecede bir derdi vardır." 

ABESE SURESİNİN SONU 
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81 

TEKVİR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, ismini ilk ayetinde geçen 'kuvvirat' kelimesinden almış¬ 
tır. Kuvvirat mâzi-meçhul sigasıdır ve anlamı "dürülmek" demektir. 
Surede güneşin dürülmesinden sözedildiği için, böyle bir isim almış¬ 
tır. 

Nüzûl zamanı: Muhtevasından ve Üslûbundan da anlaşılacağı gi¬ 
bi, bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. 

Konu: Bu surede Kıyamet ve Risalet olmak üzere iki konu işlen¬ 
miştir. İlk 6 ayette kıyametin ilk safhası açıklanmıştır. 

Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp dağıldığı zaman, dağlar 

yürütüldüğü zaman, on aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman (ki 
bunlann Araplann en kıymetli varlıklan olmasına rağmen onlarla ilgile- 
nemiyeceklerdir.) vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler 
kaynatıldığı zaman. 

Daha sonraki 7 ayette ise, kıyametin ikinci safhası açıklanmış¬ 
tır. 

Ruhlar bedenlerle birleştiği zaman ve defterler açılıp yayıldığı za¬ 
man, insanoğlu yaptıklanndan sorguya çekildiği zaman, gökyüzü sıyn- 
lıp açıldığı zaman, cehennem ve cennet insanın gözü önüne yaklaştınl- 
dığı zaman. 

Böyle bir tablo çizildikten sonra, düşünmesi için insan kendi ken¬ 
dine bırakılarak, her can ne yapıp getirdiğini bilecektir, diye buyuru¬ 
luyor. Ardından da Risalet konusu üzerinde durulmuş ve Hz. Mu- 
hammed'in (s.a) tebliğ ettiği vahyin, bir mecnunun sözleri ve şeyta¬ 

nın vesveseleri olmadığı bildirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a) Allah'ın 
gönderdiği yüce bir peygamber olarak kutsal emaneti taşımış ve O 

ufuklarda emaneti aktaranı (Cibril-i Emin) apaçık görmüştür. Şimdi 
siz bu peygamberden ve O nun getirdiği vahiyden yüz çevirerek nere¬ 
ye kaçabilirsiniz? 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Güneş, köreltildiği1 zaman, 
2 Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,2 
3 Dağlar, yürütüldüğü zaman,3 
4 Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman,4 

5 Vahşi-hayvanlar, bir araya toplandığı zaman,5 

6 Denizler, tutuştunılduğu zaman,6 
7 O zaman 7 ki nefisler çiftleşir.® 

* 8 Ve 'diri olarak toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman: 

9 "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"6 
10 Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, 
11 Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman10 

12 Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman, 
13 Cennet de yakınlaştınldığı zaman,11 
14 (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir. 

AÇIKLAMA 

1. Güneşin dürülmesi hakkında kullanılan Tekvir’. eşsiz bir anla- 
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timin ifadesidir. Arapçada Tekvir'. dürülmek, sönmek, sarmak an¬ 
lamına gelir. Örneğin başın üzerine sangın sarılması şeklinde ifade 
edilir. Çünkü sank açık iken dağılır. Bu münasebetle Tekvir, güneş 
ışınlarının yayılmasına benzetilmiştir. Yani güneş ışınlan, sank gibi 
dağılmış ve etrafa yayılmıştır. Kıyamet gününde de sank gibi topla¬ 
nacak ve o zaman güneş sönecektir. 

2. Yani güneş sistemi dağılmış olacak ve yıldızlar sönecektir. Çün¬ 
kü (kederet) karanlık anlamında kullanılmıştır. Yıldızlar yalnızca 
dağılmakla kalmayacak, aynı zamanda da söneceklerdir. 

3. Başka bir ifadeyle, yerçekimi ortadan kalkacak ve dağlar ağır¬ 
lıklarım kaybedip, yerlerinden sökülerek yürütüleceklerdir. 

4. Araplara kıyamet gününün şiddetini idrak ettirebilmek için, en 
iyi açıklama tarzı seçilmiştir. Çünkü o zaman bugün olduğu gibi oto¬ 
büsler. kamyonlar yoktu ve develer Arapların en kıymetli varlıklarıy¬ 
dı. özellikle gebe develer daha da kıymetliydi. Bunun için Araplar 
develerine çok iyi bakarlar ve onlan kaybolmasınlar diye korurlardı. 
Develerine ilgisiz kalmak zorunda olmaları demek, o gün çok büyük 
bir afetle karşı karşıya kalacaklar demektir. Öyleki en kıymetli var¬ 
lıklarıyla bile ilgilenemeyeceklerdir. 

5. Dünyayı genel bir afet sannca, her türden vahşi hayvanlar bir 
araya toplanır ve o zaman yılanlar ısıramaz. arslanlar parçalayamaz 
hale gelirler. 

6. Bu ayette kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime 'tescir' den 
mazi-meçhul sığasıdır. Tescir, Arapça’da tandır içindeki ateşi tutuş¬ 
turmak, körüklemek anlamına gelir. Gerçi denizlerin tutuşturulma- 
sı insana ilk bakışta tuhaf gelebilir ama eğer suyun gerçek yapışım 
dikkate aldığımız zaman, bunun hiç de tuhaf olmadığını görürüz. Bu 
öyle bir mucizedir ki, Allah (c.c) suyu iki farklı gazdan (oksijen ve hid¬ 
rojen) yaratmıştır. Biri (oksijen) ateşin yanması için gereklidir. İkin¬ 
cisi (hidrojen) ise. kendi kendine tutuşarak ateş alır. Bu iki gaz bir¬ 
leştiğinde suyu meydana getirirler ve ateşi söndürücü bir özellik 
alırlar. Allah Teâlâ işte bu hususa dikkati çekmektedir. Yani bu iki 
gaz birbirinden ayrıldığında, hidrojen kendi kendine tutuşur ve ok¬ 
sijen de bu ateşi hızlandırır. Zaten bu gazların asıl özellikleri de bu- 
dur. 

7. İnsanlar ölümden sonra tekrardan ruhen ve bedenen diriAile- 
ceklerdir. 

8. Bu ayetlerden itibaren kıyametin ikinci safhası başlar. 
9. Bu ayetler Allah'ın (c.c) nefret ve gazabının ne kadar şiddetli ol¬ 

duğunu göstermektedir. Allah Teâlâ'nın bundan daha fazla nefret ve 
gazab gösterebileceği tasavvur edilemez adeta. Allah'ın gözü önün- 
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de, kız çocuklarını diri diri gömen anne ve babalar çok büyük bir nef¬ 

ret kazanmışlardır. Allah orada onlarla muhatap olmayacak ve 'Bu 

masum yavruyu niçin katlettiniz?' diye onlara soru bile sormaya¬ 

caktır. Onlardan yüzçevirerek, o masum yavruya "senin ne kabaha¬ 

tin vardı ki, seni katlettiler?" diye soracaktır. İşte o zaman masum 

kız çocuğu uğradığı zulmü, yani anne ve babasının onu nasıl diri diri 

toprağa gömdüklerini anlatacaktır. Aynca bu iki ayette çok önemli 

iki konu, birkaç kelime ile açıklığa kavuşturulmuştur. Birincisi 

Araplar'a şu husus anlatılmak isteniyor: "Sizler öylesine sapıklık 
içindesiniz İd, kendi çocuğunuzu yine kendi ellerinizle diri diri topra¬ 

ğa gömüyor, bunca cehalet ve sapıklığınıza rağmen, Hz. Muham- 

med'in (s.a) getirdiği hidayeti inkâr ederek ıslah olmayı dahi kabul 

etmiyorsunuz." İkincisi bu, ahiret ve hesap günü için çok açık bir de¬ 

lildir. Çünkü diri diri toprağa gömülen o çaresiz ve mazlum yavru¬ 

nun, bu dünyada hiçbir hâmisi ve yardımcısı olmamış, ona insaf ve 

adalette bulunulmamıştır. Yani cahiliyye toplumu bu çirkin ve kor¬ 

kunç fiile seyirci kalmış, anne ve babası hiç utanmamış ve hiç olmaz¬ 

sa akrabaları dahi müdahalede bulunarak karşı çıkmamışlardır. Kı¬ 

saca cahiliyye toplumu bu mücrimleri ne kınamış ne de onlara bir 

ceza vermiştir. Oysa Allah'ın (c.c) saltanatı içerisinde, bu kadar bü¬ 

yük bir zulme uğramış kimselerin haklarının yerini bulmaması 
mümkün müdür? 

Arapların kız çocuklarını diri diri toprağa gömmelerinin çeşitli ne¬ 

denleri vardı. Birinci neden, mâli-ekonomik idi. Çünkü fakirlikten 

ötürü aile fertlerinin az olması isteniyordu ve erkek çocuklar büyü¬ 

dükten sonra aile bütçesine katkıda bulunurlar ümidiyle yetiştirili¬ 

yorlardı. Fakat kız çocuklar büyüdükten sonra evlenecekleri için da¬ 

ha küçük yaşta iken öldürülüyorlardı. İkinci neden ise, genel karga¬ 

şa ile kabileler arasındaki sürekli savaş idi. Erkek çocuklara, büyü/ 

düklerinde savaş zamanlarında yararlı olmalarından ötürü önem 

gösteriliyordu. Oysa kız çocukları savaş zamanlarında bir işe yara- 

madıklan gibi, aynca korunmalan da gerekiyordu. İşte bu nedenden 

dolayı kız çocuklarını daha küçükken öldürüyorlardı. Üçüncüsü 

Arap kabileleri birbirlerine hiç haber vermeden savaş açarlar ve esir 

aldıklan kızlan ya pazarda satarlar ya da kendileri cariye olarak kul¬ 

lanırlardı. İşte tüm bu nedenlerden ötürü Araplann kadının doğu¬ 

mundan önce bir çukur kazdıklan ve doğan çocuk kız olursa onu çu¬ 

kura atarak diri diri gömdükleri rivayet olunur. Şayet anne yavrusu¬ 

nun gömülmesine karşı çıkar yahut anne tarafından akrabalar 

mâni olurlarsa baba mecburen bir süre çocuğa bakar ve bir fırsat 

bulduğunda, kızı çöle götürerek diri diri gömerdi. Bir gün bir müslü- 

man bu çirkin fiili kendisinin işlediğini anlatmıştır. Bu rivayet 
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Dârimînin Süneni'nin 1. babı nda beyan olunmuştur: Bir adam 
Rasûlullah'a geldi ve cahiliyye döneminde şöyle yaptığını anla ti; 
"Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi, öyle ki ben onu 
çağırdığım zaman koşa koşa yanıma gelirdi. Birgün yine ben onu ça¬ 
ğırdım ve koşa koşa yanıma geldi. Sonra onu beraberime alarak, yol¬ 
da rastladığımız bir kuyuya onu elinden tutarak attım. Kulaklarıma 

gelen son sözleri "babacığım, babacağım" diyen çığlıklarıydı.1 Bunla¬ 
rı duyunca Rasûlullah'ın (s.a) gözlerinden yaşlar süzüldü. Ve bunun 
üzerine orada hazır bulunanlardan biri: 'Ey filan! Sen Rasûlullah'ı 
üzdün' dedi. Rasûlullah (s.a) 'ona engel olmayın, neler hissettiğini 
anlatsın' diyerek o adama ’bu olayı yeniden anlat" diye buyurdu. O 
şahıs da bu olayı yeniden anlatınca, Rasûlullah (s.a) mübarek sakalı 

ıslamncaya değin ağladı. Daha sonra ona cahiliyye döneminde yap¬ 
tığın için Allah seni affetti. Kendi hayatına yeniden başla' diye bu¬ 
yurdu." 

Bunu kız çocuklarının katledilmesini kötü kabul eden hiç kimse 
yoktu' şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü bir toplum ne kadar bo¬ 
zulmuş olursa olsun herşeye rağmen iyilik duygularından tamamen 
yoksun olması düşünülemez. Bunun için, Kur an, olayı uzun uzun 
açıklama cihetine gitmemiştir. Sadece dehşet verici ve çok keskin bir 
tavırla, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına sen ne yaptın ki, 

seni diri diri toprağa gömdüler' diye sorulacağı bir vaktin muhakkak 
geleceği anlatılmıştır. Arapların cahiliyye dönemlerinde bu çirkin fii¬ 
lin işlenmesine rağmen, iyi karşılanmadığı da vâkidir. örneğin 
Tabârânî'nin bir rivayetine göre şair Ferezdak'ın dedesi Sa'sa bin Na¬ 
ciye el-Mücasi, bir gün Allah'ın elçisine (s.a) "Ya Rasûlallah! Ben ca- 
hiliyyede bazı iyi işler de yaptım. Bunlardan birisi ben 360 kız çocu¬ 

ğunu diri diri toprağa gömülmekten kurtardım ve her çocuğu kur¬ 
tarmak için iki deveyi karşılık olarak verdim. Bana bu iş için de bir 
mükâfat var mıdır?" Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: "Evet vardır. 

Bunun mükâfatı Allah'ın seni lslâmın nimetine kavuşturmasıdır." 
Gerçekten bu İslâm'ın büyük nimetlerindendir. öyle ki, Araplar 

da böyle bir zulme son verdiği gibi aynca kız çocuklarının doğmaları¬ 
nın kötü bir hadise ve musibet olduğu, dolayısıyla bu musibete mec¬ 
buren katlanılması gerektiği anlayışım da ortadan kaldırdı. Bu anla¬ 
yışın tam aksine İslâm’da kız çocuklarının terbiye edilmesi ve onla- 

nn iyi birer hanımefendi olarak yetiştirilmesi teşvik edilmiştir. Resû- 
lullah'ın (s.a) kız çocukları hakkmdaki düşünce ve inançları nasıl 
değiştirdiği birçok hadislerle sabittir. Burada örnek olarak birkaç 

hadisi zikrediyoruz. 
- Eğer bir kimse kendisine kız çocuğu verilerek imtihan edilmiş ve 

o da çocuğuna iyi muamele etmişse, bu ameli onu cehennem ateşin- 
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den korur. (Buhari, Müslim) 

- Eğer bir kimse iki kız çocuğu büyütmüşse, kıyamet günü onunla 
benim aram şöyle olacaktır, diyerek Rasûlullah iki parmağım gös¬ 
terdi. (Müslim) 

- Eğer bir kimse üç kız çocuğunu ya da kızkardeşlerini iyi terbiye 
etmiş ve onlara şefkat göstermiş ve kendisine ihtiyaçları kalmayın- 

caya kadar büyütmüşse, bu kimse için cennet vacip olur. Bir şahıs, 
ya Rasûlallah iki çocuğu olsa? dediğinde Rasûlullah, evet ona da 
cennet vacip olur. dedi. Bu hadisi rivayet eden îbni Abbas (r.a) buyu¬ 
ruyor ki, "Eğer bir kimse Rasûlullah'a "bir kız çocuğu?' diye sorsay- 
dı. Ona da aynı cevabı verirdi. (Şerh-us-Sunne) 

- Eğer bir kimse, kız çocuğu doğduğunda, onu diri diri toprağa 
gömmeyerek, onu zelil etmemiş ve erkek çocuklarını ondan üstün 
tutmamış ise Allah bu adama cenneti nasip edecektir. (Ebu Da- 
vud) 

- Eğer bir kimsenin üç kız çocuğu doğar ve o da sabrederse, imkâ- 
nlanna göre onlara iyi bakar, iyi yedirir, iyi giydirirse, kıyamet günü 
onlar onu cehennem ateşinden korurlar. (Buhari, Ibni Mace) 

- Eğer bir müslümanm iki kız çocuğu varsa ve o onlan iyi yetişti¬ 
rirse, bu onun cennete girmesine vesile olur. (Buhari, el-edebül- 
müfred) 

-Rasululah Şuraka bin Cûşum'a şöyle buyurdu: “Ben sana en bü¬ 
yük sadakanın ne olduğunu haber vereyim mi?” Şuraka “Söyleyin ya 
Rasullahlâh” dedi. “Kızın boşandıktan veya dul kaldıktan sonra sa¬ 
na gelirse ve senden başka geçimini sağlayan yoksa, ona bakman en 
büyük sadakadır.” (Buhari. el-edebül-müfred) 

Bu talimatlar sadece Araplarda değil, İslâm nerelere yayılmışsa 

oradaki kadın hakkında olan düşünceleri değiştirmiştir. 
10.0 gün herşeyi açık açık görürsünüz. Çünkü bütün perdeler or¬ 

tadan kalkacaktır. Yani bugün bütün gözlerden ne gizli kalmışsa, 
bulutlar, yıldızlar, güneş ve ay ortadan kalktığında hakikat tüm çıp¬ 
laklığıyla görülecektir. 

11. Mahşerde büyük mahkeme kurulduğunda, cehennemin kız¬ 
gın ateşi ile cennetin nimetleri herkesin gözüönünde bulunacaktır. 

Yani kötülük yapan kimseler de, iyilik yapan kimseler de orada cen¬ 
net ve cehennemi bizzat göreceklerdir. Kötülük yapan kimseler, 

dünyada yaptıkları kötülüklerin onlan hangi nimetlerden mahrum 
ettiğini ve sonlannın nasıl olacağını anlayacaklardır. İyilik yapan 
kimseler de, cehennem gibi çok kötü bir yerden iyilik yaparak kur¬ 
tulmuş olduklarını ve cennetin en güzel nimetlerine kavuşacaklan- 
nı sevinerek göreceklerdir. 
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15 Artık hayır; yemin ederim12 (gündüz) sinip (gece) dönen (geze¬ 
genlere, 

16 Bir akış içinde yerini alanlara; 

17 Kararmağa ilk başladığı zaman, geceye andolsun, 
18 Ve nefes13 almağa başladığı zaman, sabaha; 

19 Hiç tartışmasız o (Kur'an), üstün onur sahibi olan bir elçinin ger¬ 
çekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;14 

20 (Bu elçi,) Bir güç sahibidir;10 arşın sahibi katında şereflidir. 
21 Ona itaat edilir,16 sonra güvenilirdi.17 
22 Sizin sahibiniz18 bir deli değildir. 

23 Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.19 
24 O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz 

(ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz).20 & 
25 O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.21 

26 Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz? 
27 O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir; 
28 Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak isteyenler için 

de.22 

29 Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz.23 
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AÇIKLAMA 

12. Yani sîzlerin zannettiği gibi değil. Bu Kur an bir mecnununun 

sözleri olmadığı gibi, şeytanın da bir vesvesesi değildir. 
13. Burada Allah'ın niçin yemin ettiği daha sonra gelen ayetler ile 

açıklanıyor. Yani Hz. Muhammed (s.a) bir rüya görmemiştir. Yıldız¬ 
lar kaybolduktan, gece geçtikten ve güneş ortaya çıktıktan sonra 
gündüzün aydınlığında gökyüzünde şerefli elçiyi görmüştür. Rasû- 
lııllah (s.a) size ne anlatıyorsa, onu bizzat kendisi müşahade ve tec¬ 
rübe etmiştir. 

14. Şerefli bir elçi ile vahy getiren melek kastedilmektedir. Aynı za¬ 
manda Allah Teâlâ Rasûlin Kerim ifadesi ile Cibril-i Emin in mesajı 
kendinden değil, daha üst bir makamdan getirdiğini vurguluyor. Ya¬ 
ni Cibril-i Emin Allah'tan Rasûlullah'a mesajı aktarmaktadır. Hak- 

-ka-40'ta şöyle buyurulmaktadır. "Şübhesiz o elbette şerefli bir elçinin 
sözüdür.” Buradaki Rasûlin Kerim ifadesi Rasûlullah (s.a) için kulla¬ 
nılmıştır. Bu vahyin Hz. Muhammed in bir sözü olmadığı, sadece Al¬ 
lah'ın sözünü aktardığı anlamına gelir. Yani Allah'ın Rasûlü sıfatıy¬ 

la. Muhammed bin Abdullah olarak değil. 
Her iki yerde de, şerefli bir elçinin sözüdür ifadesi kullanılmıştır. 

Bir yerde şerefli elçi ile Allah'tan peygambere mesajı aktarması dola¬ 
yısıyla Cibril-i Emin kastedilirken. Hakka 40‘ta da şerefli elçi'nir 
Rasûlullah (s.a) olduğu beyan edilmiştir. Buradaki ifade Rasûlul- 

lah'm (s.a) Kur an ın kendi uydurduğu anlamına gelmez. Şerefli elçi 
ifadesinin kullanılmasının nedeni, peygamberin bir Rasûl olarak Al¬ 
lah'ın sözünü aktarmasıdır, Muhammed bin Abdullah olarak değil. 
Yani ’şerefli bir elçinin sözü' ile birinde Rasûlullah, diğerinde Cibril-i 

Emin kastedilmektedir. Kısaca Cibril-i Emin Rasûlullah'a aktar¬ 
makta, Rasûlullah'ta insanlara tebliğ etmektedir. (Daha fazla izah 
için bkz. Hakka, an: 22) 

15. Necm sûresi 4 ve 5. ayetlerinde bu konu şöyle anlatılmıştın "O 
kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir. Onu müthiş kuvvetleri 
olan öğretti.” Cibril-i Emin in müthiş kuvvetlerinin ne olduğu mesele¬ 

mi müteşabihattandır. Cibril-i Emin in d’.ğer meleklerden daha seç 
kin olduğu çok açık bir şekilde bellidir. 

Müslim 'Kitab-ul-îman'da Hz. Aişe (/.a)'dan, Rasûlullah’ın (s.a) 

Cibril-i Emin i iki defa asıl şekliyle gördüğü ve Cibril-i Emin o kadar 
büyüktü ki, yeryüzü ve gökyüzünü kaplıyordu,' dediği rivayet olun¬ 
muştur. Buhari, Müslim, Tirmizi, Müsned-i İmam Ahmet'de, Hz. Ab¬ 

dullah İbn Mesut'tan (r.a) rivayet olunduğuna göre, Rasûlullah Cib- 

ril-i Emin i anlatırken 600 kanadı olduğunu söylemiştir. Bundan 
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Clbrll-i Emin in ne kadar güçlü olduğu anlaşılmaktadır. 
16. Yani Cibril-i Emin meleklerin üstünde emir sahibidir. 
17. Yani o itimad edilen bir kimsedir. Allah ona nasıl vahyetmişse o 

hiç eksiltmeden ve kendisinden bir şey katmadan aktarır. 
18. Arkadaşınız (Sahibuküm) ifadesi ile Hz. Muhammed (s.a) kas- 

tolunmaktadır. Hz. Muhammed'ten arkadaşları olduğu şeklinde 
bahsedilmesinin nedeni, Mekkeliler için Hz. Muhammed’in yabancı 
biri olmadığına, çocuklarının bile onu tanıdıklarına dikkat çekmek¬ 
tedir. Hz. Muhammed'in (3.a) ne derece akıl sahibi biri olduğunu bi 
liyorsunuz. O halde böyle birine bile bile mecnun demekten utanmı¬ 
yor musunuz? (İzah için bkz. Necm: 2-3) 

19. Necm sûresinin 7 ve 9. ayetlerinde Rasûlullah'ın (s.a) bu mü- 
şahadesi daha ayrıntılı bir biçimde zikredilmiştir. Bkz. Necm. an: 7- 
8 

20. Rasûlullah hiçbir şey saklamadan size, Allah'tan aldığı herşeyi 

aktarıyor. Allah'ın zâtı, sıfatlan hakkında, ölümden sonraki hayat, 
kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem hakkında hiçbir şey eksiltme¬ 
den ve saklamadan sizlere beyan etmekte ve bildirmektedir. 

21. Şeytan, Muhammed'e vahyediyor şeklindeki düşünceniz yan¬ 

lıştır. Çünkü şeytan insanı şirk, putperesetlik, dehriyet ve ilhada 
doğru yönlendirir. Ona Tevhid i öğretmez ve Tevhid e doğru da yön¬ 
lendirmez. Aynca insana sorumsuzluk aşıladığı gibi, Allah'ın huzu¬ 
runda sorumlu bir kişi olarak yaşamaya da teşvik etmez. Kısaca in¬ 
sanı cahiliyye geleneklerinden, zulm, ahlaksızlık ve fuhuştan mene¬ 

derek, pâk ve temiz bir hayata, adalet, takva ve üstün ahlâk a yönel¬ 
mesine yardımcı olmaz. (Bkz. Şuara: 210-212, Şuara: an; 130-133 
ve aynca Şuara: 221-223, Şuara: an; 140-141) 

22. Yani bu, tüm insanlık alemi için bir hidayettir. Bu hidayetten 
ancak Hakka talip olan ve Hakka muhabbet duyan kimseler istifade 
edebilirler. 

23. Bu konu daha önce Müddessir-56 ve lnsan-30'da geçmişti. 

(Aynca bkz. Müddesir: an; 41) 

TEKVİR SURESİNİN SONU 
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82 

ÎNFÎTAR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı birinci ayette geçen İnfitar kelimesinden alınmış¬ 
tır. İnfitar kelimesinin masdan "yanlmak" anlamına gelir. Bu surede 

göğün yarılmasından sözedildiğinden dolayı sureye bu isim veril¬ 
miştir. 

Nüzûl zaman: Bu sure ile Tekvir Suresi nin konusu hemen hemen 
aynıdır. Bundan öyle anlaşılıyor ki. bu iki sure de aynı zamanlarda 
nazil olmuştur. 

Konu: Bu surede ahiret konusu işlenmiştir. Müsned-i Ahmet. Tir- 
mizi, Ibni Münzir, Tabarânî, Hakim ve îbn Merdûye'de, Abdullah Ib- 
ni Ömer (r.a) Rasuluİlah'tan (s.a) şöyle bir hadis rivayet etmiştir. "Şa¬ 
yet bir kimse Kıyamet gününün manzarasını kendi gözüyle görmek is¬ 
terse, Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun." 

Surede ilk önce Kıyamet gününün tablosu çizilmiş ve şöyle buyu- 
rulmuştur: O gün kim dünyada ne amel işlemişse, onu orada bizzat 
kendi gözüyle görecektir. Daha sonra insanoğlunun duygularını ha¬ 
rekete geçirmek için. Allah sizlere mükemmel bir beden bağışlamış 
ve sizlere lütfederek en mükemmel âzâlan vermiş ve diğer mahlûkat- 
tan sizleri daha üstün yaratmıştır!' denilmektedir. Yani sizler Halik 
olan Allah'ın Adil olmadığım mı zannediyorsunuz? Allah'ın Kerim ol¬ 
masının anlamı, sîzlerin her istediğinizi yapmanıza gözyumar de¬ 

mek değildir. Bundan sonra insanlar, sakın böyle bir yanlışlığa düş¬ 
meyin. Sizlerin amelleri defterlere tek tek yazılıyor ve itimad edilir 
katipler, sizlerin her davranışınızı kaydediyorlar’ denilerek uyarılı¬ 

yorlar. Bu uyanlara son verdikten sonra, Allah Teâlâ çok keskin ve 
şiddetli bir ifadeyle şöyle buyuruyor: Muhakkak ceza ve mükâfat gü¬ 
nü gelecektir ve salih insanlara cennetin nimetleri verilirken, facir 
kimseler de cehennem azabma atılacaklardır. İşte o gün, hiç kimse 
bir başkasına yardım edemiyecektir ve artık emir Allah'ındır. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Gök, çatlayıp-yanldığı zaman, 
2 Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman, 
3 Denizler, fışkırtılıp-taşırıldığı1 zaman, 

4 Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman;2 

5 (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bi- 
lip-öğrenmiştir.3 

6 Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıl- 
tan nedir? 

7 Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal 
üzere kıldı. 

8 Dilediği bir surette seni tertib etti.4 
9 Asla, Hayır;0 siz dini yalanlıyorsunuz;6 

10 Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var. 
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11 'Şerefli-üstün' yazıcılar. 
12 Her yapmakta olduğunuzu bilirler.7 
13 Hiç şüphesiz ebrar olanlar, elbette nimetlerde donatılmış cennet¬ 

ler) içindedirler. 

14 Ve hiç şüphesiz facir (kötü) olanlar da, elbette çılgınca yanan ateşin 
içindedirler. 

15 Onlar, din günü oraya yollanırlar. 

16 Ve kendileri ondan aynlıp-kaybolacaklar değildirler. 
17 Din gününü sana bildiren şey nedir? 
18 Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir? 

19 Hiç bir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği 
gündür;8 o gün emir yalnızca Allah'ındır. 

AÇIKLAMA 

1. Tekvir suresinde "denizler ateşle tutuşturulduğu zaman" diye bu- 
yurulmuştu. Burada ise. "denizler ayrıldığı zaman" diye buyurulu¬ 
yor. Bu iki ayet ile birlikte Kıyamet gününde büyük bir zelzelenin 

dünyayı kapladığını düşünürsek, arz çatladığında, arzın altındaki 
sıcak lâv a su ulaştığı zaman, suyu meydana getiren oksijen ve hid- 
rojen gazlan aynlabilir. Oksijenin ateşi körükleyici ve hidrojenin de 

patlayıcı bir özellik taşımalan dolayısıyla, ateş haline dönüşüp zin¬ 
cirleme olarak dünyadaki tüm denizler tutuşabilir. Ben böyle anlıyo¬ 
rum, doğrusunu Allah bilir. 

2. ilk üç ayette kıyametin ilk safhası açıklanırken, bu ayette ikinci 
safha açıklanmaktadır. Yani kabirler açılacak ve insanlar diriltile- 
ceklerdir. 

3. "Ne yapıp öne sürdüğü ve ne yapmayıp geriye bıraktığı" (ma kad- 
demet ve ahharet) ifadesi birkaç anlama gelebilir. Bu anlamlar şun¬ 
lardır: 

a) İnsanın yaptığı işler (makaddemet), yapmadığı işler ise, (ahha¬ 
ret) demektir. 

b) İnsanın önceden yaptığı işler ve daha sonra yapacağı işler de¬ 
mektir. Yani insanın yaptıkları kronolojik olarak kaydedilmektedir 
ve insanın gözü önüne serilecektir. 

c) İnsan bu dünyada iyi ya da kötü ne yapmışsa ve onun yaptıkla¬ 
rının insana ve topluma tesirleri demektir. 

4. Birincisi, seni yaratan Allah'ın lütuf ve keremine karşılık, senin 
O na şükretmen gerekirdi. Sen Allah a bilhassa itaat ve şükr etmen 
gerekirken. O na isyan ediyor ve dünyada ne elde ettiysen onu kendi 
gayretinin bir sonucu zannediyorsun. İkincisi, bu Rabbinin öyle bir 
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lütfü dur ki, dünyada yaptığın kötülüklerden dolayı sana hemen ce¬ 
za vermemektedir, işlediğin bir günahtan ötürü seni hemen felce 
uğratmaz, gözlerini kör etmez ve gözlerinde hemen şimşekler çak¬ 

maz. Fakat sen, Rabbinin bu lütuf ve rahmetini, Allah adaleti tesis 
etmekten acizdir’ şeklinde yorumlarsın. 

5. Yani böyle bir yanılgıya düşmenin makul hiçbir sebebi yoktur. 
İnsan bizzat kendisinin dünyaya gelişini düşünsün. Sizler bu dün¬ 
yaya kendi kendinize gelmediniz ve sizi anne-babanız da yaratmadı. 
Sîzlerin doğabilmesi için birkaç unsurun biraraya gelmiş olması ge¬ 
rekir ve yaratılışınız bir raslantı da değildir. Tam aksine Allah sîzleri 
makul bir sebeple yaratmıştır. Yeryüzünde bir çok hayvan görüyor¬ 
sunuz. İşte Allah Teâlâ, sizleri onlardan daha mükemmel yarattı ve 
onların üstünde bir şeref ve fazilet bağışlayarak, sizleri mümtaz var¬ 
lıklar kıldı. Bu nimetlere karşılık sizler aklınızı kullanmak ve Allah'ın 
bu ihsanını idrak ederek şükür ve itaatte bulunmalıydınız. Aynca 

Rabbinize isyan da etmemeliydiniz. Şunu iyice bilmeksiniz ki, Allah 
Teâlâ Rahim ve Kerim olmakla birlikte, Cebbar ve Kahhardır da. O 
Allah ki, zelzele, fırtına, tufan ve sel gönderdiği anda, tüm önlemleri¬ 
niz boşa çıkar ve onlann hiçbir etkisi olmaz. Yine iyice bilmelisiniz ki, 
sizleri yaratan Allah, sizlere akıl da vermiştir. Dolayısıyla Hikmet sa¬ 
hibi Allah'ın sizlere hesap sorması da pek tabiidir. Tıpkı bir kimseye 
yetki verildiğinde, ona bu yetkisini nasıl kullandığının sorulması gi¬ 
bi, insana iyikk ve kötülük yapabilme kudreti verildiğinden ötürü, 
ona ceza ya da mükâfat vermek de pek tabiidir. Tüm bu deliller orta¬ 
da iken. AUah Teâlanın sizleri hesaba çekeceği konusunda hâlâ te- 
reddüte düşmeniz için hiçbir makul sebep yoktur, örneğin iktidar 
sahibiyken, emriniz altında çalışan bir memur hoşgörünüzü istis¬ 
mar etmiş olsa onu aşağılık olmakla suçlarsınız. Bundan dolayı biz¬ 
zat vicdanınız bile, Allah'ın bunca lütfü karşısında isyankârlık, ita¬ 
atsizlik yapmanın ve buna rağmen hiçbir karşılık ya da ceza görme¬ 

menin saçma olduğunu kabul eder. 
6. Yani bu dünya hayatından sonra bir ceza veya mükâfaatm ol¬ 

mayacağı şeklindeki bu zannınız ahmaklıktır ve hiçbir makul delile 

dayanmamaktadır. Bu yanlış ve asılsız düşünce sizleri Allah'tan .ga¬ 
fil bırakmakta ve O nun cezasından korkmadığınız için, dünyada 

ahlâken sorumsuz bir şekilde yaşamanıza neden olmaktadır. 
7. Yani ister kabul edin, ister inkâr edin, hakikat değişmez. Ancak 

Allah (c.c) sizleri tamamen kendi başınıza buyruk da bırakmış değil¬ 
dir. Her insan üzerinde gözetleyiciler tayin edilmiştir. Ve onlar da iyi 
ya da kötü ne yapıyorsanız herşeyi kaydetmektedirler. Onlardan as¬ 
la kaçamaz ve gizlenemezsiniz. İster karanlıkta olun, ister ormanlık- 
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ta, çölde veya tenha bir yerde bulunun her yerde ve her zaman yanı¬ 
nız ladırlar. İnsanoğlu ne kadar gizli bir iş yaparsa yapsın, onlardan 
saklayamaz. Allah Teâlâ bu gözetleyiciler için Kiramen Katibin, yani 
şerefli yazıcılar1 demiştir. Bunlar kimseye kin ve nefret duymazlar ve 
tamamen tarafsız bir şekilde insanların defterlerini tutarlar. Görev¬ 
leri esnasında uydurma şeyler yazmazlar. Rüşvet almazlar ki, rüşvet 
alarak bir kimsenin lehine birşey yazsınlar. Onlar bu gibi ahlâkî za¬ 
aflardan beridirler. İyi işler yapan kimseler için de, kötü işler yapan 
kimseler için de eksik ya da fazla hiçbir şey yazmazlar. Ayrıca bu me¬ 

leklerin diğer bir özellikleri de onların herşeyi bilebilecek bir kapasi¬ 
tede olmalarıdır. Dünyadaki istihbarat ajanlan gibi değillerdir ki ba¬ 
zı şeyleri onlardan saklamak mümkün olsun. Onlar sizlerin gizli ya 

da açık her yaptığınızı bilirler. Çünkü sürekli yanınızdadırlar ve siz- 
ler farkında bile olmazsınız. Onlar sizlerin hangi niyetle bir iş yaptı¬ 
ğınızı dahi bilir. Bundan dolayı onların tuttukları defler, mükemmel 

bir şekilde yazılmıştır. Bu husus Kehf-49'da şöyle anlatılır: "Kitap or¬ 

taya konulmuştur. Suçluların onun irindekilerden korkarak: "Vah bize, 
bu kitap da ne oluyor, ne küçük ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor, her¬ 

şeyi sayıp döküyor!" dediklerini görürsün. Yaptıklarını hazır bulmuş¬ 
lardır. Rabbin kimseye zulmetmez." 

8. Yani hiç kimsenin verilen bir cezadan, bir başkasmı kurtarma¬ 
ya gücü yoktur. O gün Allah'ın adaletini icra ettiği bir sırada, kimse¬ 
nin böyle bir cesareti olmayacak ve Filan şahıs benim dostumdur, 
benim müridimdir. Dünyadaki günahlarından dolayı ceza görme¬ 

sin" diyemeyecektir. 

İNFİTAR SURESİNİN SONU 
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MUTAFFİFİN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını birinci ayette geçen ’mutaffifin’ kelimesinden al¬ 
mıştır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, bu sure Mek¬ 
ke'nin ilk dönemlerinde nâzil olmuştur. O dönemlerde Mekkeliler ın 
zihinlerine ahiret düşüncesinin yerleştirilebilmesi için, peyderpey 
bu gibi sureler nâzil oluyordu. Bu surenin nâzil olduğu o dönemler¬ 
de, Mekkeliler çarşılarda, yollarda, meclislerde ve Müslümanları ne¬ 

rede görürlerse, onlara sataşıyor ve onlarla alay ediyorlardı. O za¬ 
man fiilî saldın ve zulüm devri henüz başlamamışü. Bazı müfessirler 
bu surenin medeni olduğunu iddia etmişlerdir. Bu yanlış anlamaya 
İbn Abbas’tan gelen bir rivayet neden olmuştur. Şöyleki, "Rasulullah 
(s.a) Medine'ye geldiğinde, orada ölçü-tartıda hile yapma adeti çok 
yaygın idi. Fakat Mutaffıfın Suresi nâzil olduktan sonra. Medineliler 

bu adetten vazgeçtiler. Tartıda dürüst davranmaya ve tam tartmaya 
başladılar.'' (Neseî, İbn Mace, ibn Merdûye, İbn Cerir, Beyhâkî) İnsan 
Suresi nin girişinde de açıklandığı gibi, sahabe ve tabiin, bazen bir 

konu ile ilgili bir sureyi beyan ederlerken bu sureden sonra, halk 
ona uydu' şeklinde konuşurlardı. Yani Rasulullah (s.a) Medine'ye 
geldikten sonra, bu sureyi Medinelilere tebliğ etmiş ve onlar da ölçü- 
tartıda ve alışverişte hile yapmaktan vazgeçerek, dürüst davranma¬ 
ya başlamışlardır. Bu surenin Medine'de nâzil olduğu anlamına gel¬ 
mez. 



64 TEFHtMU'L KUR AN 83 / Mutaffifin Suresi 

Konu: Bu surenin konusu ahiret ile ilgilidir. Ancak ilk 6 ayette, 
toplum içerisinde, alışverişte haksızlık ve sahtekârlık çok yaygın ol¬ 
duğu için. Özellikle bu konu üzerinde durulmuştur. Vay haline o 

kimselerin ki alırlarken tam alırlar, verirlerken eksik verirler. Top¬ 
lum içinde sayısız kötülükler olmasına rağmen kimse bu işi (ölçü- 
tartıda hile yapmayı) hoş karşılamazdı. Buna dayanarak Cenab-ı Al¬ 
lah, bu kötülüğün öbür dünyaya inanmamanın ve ahiretten gafletin 

bir sonucu olduğunu beyan ediyor. Bir toplum, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar ab ire t gününde hesaba çekileceğine inanmıyorsa 

eğer, kötülüğün giderilmesi ve dürüst olunması mümkün değildir. 
Bir kimse ne kadar dürüst olmaya çalışırsa çalışsın ticaretini yaptığı 
şeyin meblağı büyüdüğünde, pekâla bu dürüstlükten vazgeçebilir. 
Çünkü dürüstlük onun için müstakil bir değer değil sadece bir pren¬ 
siptir. Ancak bir kimse, Allah a ve ahiret gününe inanıyorsa işte o za¬ 
man o kimse dürüstlüğü müstakil bir değer olarak kabul ettiği gibi, 

doğruluğu da üstüne bir görev olarak telakki eder. Bu kimse dürüst 
davrandığı zaman çıkannı ve zararını düşünmez. Zira onun dürüst¬ 
lük anlayışı daha üst değerlere, yani Allah a ve ahiret günü inancına 

dayanır. 
Ahiret ile ahlâk arasında yakın bir ilişki olduğu hususu açıklan¬ 

dıktan sonra, 7. ayetten 17. ayete kadar kötü işler yapanlar için amel 
defterlerinin hazırlandığı ve öbür dünyada onlann şedid bir azabla 
karşılaşacakları, 18. ayetten 28. ayete kadar ise, iyi işler yapanları 
bir refah hayatının beklediği ve onlann hesap defterlerinin şerefli 

meleklerin ellerinde olduğu anlatılmaktadır. 
Surenin sonunda, müslümanlara müjde verilirken, aynı zaman¬ 

da da kafirler uyarılmaktadırlar. Bugün mü minleri hor görüyorsu¬ 
nuz ama kıyamet günü mü minleri hor gören bu mücrimler zulümle¬ 

rinin kendilerine feci bir son hazırladığını da göreceklerdir. Mü min- 
ler de onlann bu feci sonlarını görerek sevinçle onlan seyredecekler¬ 

dir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Eksik ölçüp tartanların vay haline,1 

2 Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. 

3 Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.2 

4 Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu? 

5 Büyük bir günde.3 

AÇIKLAMA 

1. Ayette geçen mutaffifin ifadesi, tatfif'ten türemiştir. Arapçada ta- 

fif, küçük ve hakir görülen şeyler için kullanılır, tatfif ise, tartıda belli 

etmeden hile yapmak anlamına gelir. 
2. Kuran-ı Kerim in birçok yerinde, alışverişte hile yapmak şid¬ 

detli bir şekilde kınanmıştır. "Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz ki¬ 

şiye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz." (En am-152), "Ölçtü¬ 

ğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha iyidir ve 

sonu da daha güzeldir." (lsrâ-35) ve 'Tartıda taşkınlık edip dengeyi boz¬ 

mayın. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın." (Rahman-8- 

9). Hz. Şuaybın (a. s) kavmine işte bu sebepten dolayı azap inmiştir. 

Çünkü o kavim, Hz. Şuayb ın (a.s) kendilerine ısrarla yaptığı ikazla¬ 

ra rağmen, bu kötülükten vazgeçmemişti. 
3. Kıyamet gününe, büyük bir gün denmektedir. Çünkü insanlar 

ve cinler Allah'ın adaleti önüne çıkacaklar ve o gün ceza ve mükâfat 

verilmesi hakkında, kendileriyle ilgili önemli bir karar alınacaktır. 
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6 İnsanların, alemlerin Rabbi için kalacağı günde. 

7 Hayır,4 facir olanların kitabı şüphesiz "Siccin"3 dedir. 

8 "Siccin"in ne olduğunu sana öğreten nedir? 

9 Yazılı bir kitaptır. 

10 O gün, yalanlamakta olanların vay haline. 

11 Ki onlar, din gününü yalanlamaktadırlar. 

12 Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan/ günahkâr olandan başkası ya¬ 

lanlamaz. 
13 Ona ayetlerimiz okunduğu zaman:6 "Geçmişlerin masallarıdır" 

dedi. 
14 Asla, hayır; onların kazanmakta oldukları, kalpleri üzerinde pas 

tutmuştur.7 
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15 Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutul¬ 

muş: ardır.8 
16 Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. 

17 Sonra onlara: "İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur" denir. 

18 Hayır;9 ebrar olanların kitabı, "İlliyîn" dedir. 

19 "İlliyîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir? 

20 Yazılı bir kitaptır. 

21 Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar. 
22 Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler. 

23 Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler. 

24 Nimetin panltılı-sevincini sen onlann yüzlerinde tanıyıverirsin. 

25 Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. 

AÇIKLAMA 

4. Yani onlann, hiçbir hesap vermeden kurtulacaklan ve Allah ın 

huzuruna hesap vermek üzere çıkmayacaklan şeklindeki zanian 

yanlıştır. 
5. Ayetin aslında siccin kelimesi geçmektedir. Siccin, sien’den türe¬ 

miştir. Sicn hapishane anlamına gelmektedir. Somaki ayetlerden 

siccin ile ceza ve azabı hakketmiş olanlann hesap defterlerinin kas¬ 

tedildiği anlaşılmaktadır. 
6. Bu ayetler ceza ve mükâfat gününü haber vermektedirler. 

7. Yani ceza ve mükâfaat gününü inkâr etmektedirler ve onlann 

bu konuda hiçbir makûl ideali bulunmamaktadır. Ancak günah iş¬ 

lemekten kalpleri öylesine paslanmıştır ki, gâyet mâkûl ve açık delil¬ 

lere rağmen bile, ceza ve mükâfaat gününü inkar etmektedirler. Ra- 

sulullah (s.a) kalbin paslanmasını şöyle izah etmektedir: "Bir kul gü¬ 

nah işlediğinde, kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul 

tevbe ederse, bu siyah leke kaybolur. Şayet tevbe etmez ve günah iş¬ 

lemeye devam ederse, bu leke onun tüm kalbini sarar." (Müsned-i 

Ahmet, Tirmizi, lbn Mace, Neseı, Ibn Cerir, Hakim, İbn Ebi Hatim, 

Ibn Hibban) 

8. Yani onlar Allah'ın cemâlini görmekten mahrum kalacaklar ve 

bu şeref sadece salih kullara nasip olacaktır, izah için bkz. Kıyame. 

an: 17. 
9. Yani onlann yaptıklanna karşılık ceza ve mükâfat görmeyecek¬ 

leri şeklindeki düşünceleri yanlıştır. 



68 TEFHİMU’L KUR’AN 83 / Mutaffifin Suresi 

' * •" *"l * "V 

Z^lA-r-j' \£j5 jVi}5 

@0^ &==4 & ^ \j|ı 

0 üj ^ 'ti 'dtfz 3$^rav/N \y 
26 Ki onun misktir.10 Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarış¬ 

sınlar. 
27 Onun karışımı "tesnim"dendiı.n 
28 Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer. 
29 Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler/ kimi iman edenlere gülüp-ge- 

çerlerdi. 
30 Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi. 
31 Kendi yakınlarına döndükleri zaman da 'sevinç ve neşeyle' döner¬ 

lerdi.12 
32 Onları gördükleri zaman ise: "Bunlar kuşkusuz şaşkm-sapıklar- 

dır"13 derlerdi. 
33 Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişler¬ 

di.14 
34 Artık bugün de, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler; 
35 Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle. 
36 Nasıl, kâfir olanlar, işlemekte olduklarının 'feci karşılığını gördü¬ 

ler mi'?15 

AÇIKLAMA 

10. Burada au- üı*- ifadesi geçmektedir. Bu ifade cennette ve- 
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rilecek olan şaraplann kabı (mektup zarfı anlamında) toprak ya da 
mum yerine misk ile mühürleneceği anlamına gelmektedir. Yani ka¬ 
bın içindeki şaraplar, nehirden akan şaraplardan bile daha kaliteli 

olacaktır. Bu şarapları cennetteki hizmetçiler özel kaplarda misk ile 
mühürlenmiş bir şekilde getireceklerdir. Diğer bir anlamının da şöy¬ 
le olması mümkündür. Bu şaraplar insanın boğazından geçerken 

misk kokusu hissedilecektir. Bu özellik dünyadaki şaraplann tam 
tersidir. Çünkü daha şarabın kapağı açılırken etrafa pis bir koku ya¬ 
yılır ve içildikten sonra da pis bir koku hissedilir. Hatta insanın bo¬ 
ğazından geçtikten sonra, şarabın koku ve tesiri zihne sirayet ede¬ 
rek, içenin yüzünden belli olur. Yani kişinin yüzünü buruşturur. 

11. Tesnîm, yükseklik anlamına gelir. Bir çeşmeye teşriîm denilme¬ 

sinin nedeni de, suyun yüksekten gelerek akmasıdır. 
12. Yani, artık evlerine dönerlerken, bugün müslümanlarla nasıl 

alay ettik, küçük düşürerek onlarla nasıl eğlendik, diye düşünürler¬ 

di. 
13. Yani bunlar (Müslümanlar), sadece Hz. Muhammed'in (s.a) 

ahiretten, cennet ve cehennem'den söz etmesinden korkarak aptal¬ 

laştılar ve dünyanın bunca zevkinden vazgeçtiler. Tehditleri ve mu¬ 
sibetleri göze aldılar. Tüm bunlan sadece bir ümit için yaptılar. Dün¬ 
yanın nimetlerinden vazgeçerek, uzak bir ümit için çile çekiyorlar. 
Güya cehennem diye bir yer varmış da, onlar oradaki azaptan kor- 

kuyorlarmış!.. 
14. Böylesine veciz bir ifadeyle müslümanlar ile alay eden kimsele¬ 

re ders verici bir uyanda bulunulmuştur. Yani Müslümanlann inan- 
dıklan hususlann yanlış olduğunu farzetsek bile, bunun size ne za- 
ran olabilir? Müslümanlar kendi inançlanna göre hareket etmekte 

ve özel ahlâki bir tavır ortaya koymaktadırlar. Sizler onların üzerinde 

bekçi değilsiniz ki! Onlar sizlere kanşmıyorlar fakat sizler onlara ezi¬ 
yet veriyor, alay ediyorsunuz. Müslümanlar sizlere kanşmadıklan 

halde, sizler Müslümanlara kanşıyorsunuz. 
15. Bu çok latif ve ince bir ifadedir. Çünkü kâfirler müslümanlara 

eziyet ederek sevaba girdiklerini zannediyorlardı. Ahiret gününde 

mü'minler cennette keyif ve refah içindeyken, kâfirler kendilerini 
ateşin içinde yanar bulacaklar ve mü'minler için için sevinerek, 'bek¬ 
ledikleri sevabı gerçekten bulmuşlar" diyeceklerdir. 

MUTAFFİFİN SURESİNİN SONU 
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tNŞÎKAK SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı ilk ayette geçen ’inşikak' kelimesinden alınmış¬ 

tır. Inşikak masdardır ve aynlmak-yanlmak anlamlarına gelir. Bu 
kelime ile göğün yarılması kastolunmaktadır. 

Nüzul zamanı: Bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş¬ 

tur. Surenin muhtevasından müslümanlar üzerinde baskı-zulüm 
devrinin henüz başlamadığı anlaşılıyor. O dönemde müşrikler sade¬ 
ce Kur an davetinin doğruluğunu yalanlıyor, kıyametin vukû bula¬ 
cağını ve Allah’ın huzurunda toplanacaklarını inkâr ediyorlardı. 

Konu: Bu surenin konusu kıyamet ve ahiret günü ile ilgilidir. İlk 5 
ayette kıyametin nasıl gerçekleşeceği anlatılmış ve bunun yanısıra 

deliller serdedilmiştir. Kıyamet gününde vukû bulacak hadiseler şu 
şekilde anlatılmıştır. O gün gök yarılacak ve yeryüzü düz bir meydan 
gibi olacaktır. Yeraltında ne varsa, yani insanların tüm azalan (onun 
hakkında şehadet edecek herşey) arzın üstüne çıkacaktır. Bu hadi¬ 

selerin delili sadece Allah'ın (c.c) bu konuda emir vermesidir. Yeryü¬ 
zü ve gökyüzü Allah'ın emrine tabidirler ve Allah'ın emri bu şekilde 

olduğu için zikredilen hadiseler vukû bulacaktır. 
Daha sonra 6. ayetten 19. ayete kadar insanın, idrak etsin ya da 

etmesin mecburen Allah’a hesap vereceği, O'mın huzurunda bulu¬ 
nacağı ve o yöne doğru gidip-durmakta olduğu anlatılmaktadır. İn¬ 
sanlar iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup ki onlara amel defterleri 
sağdan verilecektir. Aynca onlann hesap vermesi pek kolay olacağı 
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gibi Allah onlan affedecektir de. Diğer grup ise, amel defterleri arka¬ 
dan verilenlerdir. Onlar 'keşke ölüm bir an evvel gelse' diye temenni 
edecekler ama onlara ölüm gelmeyecek ve cehenneme sürülecekler¬ 
dir. Böyle bir sonla karşılaşmalarının nedeni, onlann dünyada iken 
Allah ın huzuruna çıkmayacaklarını söylemeleri ve yaptıklarının 
karşılığını vermeyeceklerini zannetmeleridir. Oysa Allah onlann 
tüm yaptıklannı (en ince ayrıntısına kadar) gözlüyordu. Aklen her- 
şeyin bu gerçeğe delalet etmesine rağmen yine de onlar hesap günü¬ 
nü inkâr ediyorlardı. Onlann adım adım dünyadan ahirete doğru yol 

almaları ve yaptıklannın karşılığını görecekleri, tıpkı güneşin batı¬ 
şından sonra tekrar doğuşu, gündüzden sonra gecenin gelişi, insan 
ve hayvanların yuvalanna dönüşü ve hilâlin yavaş yavaş bedir hali¬ 
ne gelişi gibi açık ve kesindir. 

En sonunda kâfirlere acı bir azab haber verilmektedir. O kâfirler 
ki, Kuranı duyunca secde etmezler ve aksine Onu yalanlarlar, iyi 
işler yapanlara ise, sayısız mükâfatlar müjdelenmiştir. 



Cüz : 30 TEFHtMU’L KUR AN 73 

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Gök, yarıhp-parçalandığı, 

2 Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği za¬ 
man;1 

3 Yer, düzlendiği,2 

4 İçinde olanları dışa atıp boşaldığı3 

AÇIKLAMA 

1. Ayetin orijinalinde asıl ifade ve ezinet lirabbiha şeklinde geçmek¬ 
tedir: ’Rabbinin emrini işiteceklerdir’ anlamına gelmekle birlikte bu 
ifade, Arapçada bir deyim olan (kelime) sadece duymakla kalmaya¬ 
caklar, Allah'ın emrine tam teslimiyetle uyacaklardır anlamında da 
kullanılmaktadır. 

2. Yeryüzü dümdüz edildiğinde, yani denizler, dereler kaldırılacak, 
dağlar parçalanacak ve arz düz bir meydana dönüştürülecektir. 
Tâhâ-106.107 de bu husus şöyle beyan edilmiştir: "Yerlerini boş, 
dümdüz bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik, ne de bir tümsek göremeye¬ 
ceksin." Hakim ve Müstedrek salim bir senetle Hz. Cefar bin Abdul¬ 
lah'tan rivayet olunan şöyle bir hadis nakletmişlerdir. "Kıyamet günü 
yeryüzü bir sofra gibi serilecek ve insanlar için orada ancak ayak basıla- 
bilecek kadar bir yer olacaktır." Unutulmamalıdır ki, o gün ilk insan¬ 
dan kıyamete kadar dünyadan gelmiş-geçmiş tüm insanlık diriltile- 
cektir. İşte bundan ötürü dağlar, denizler, dereler ve ormanlar kaldı¬ 

rılarak, yeıyüzü düzeltilecektir. Ancak bu şekilde bunca insan ayak 
basabilmek için yer bulabilir. 

3. Yani tüm ölüler kabirlerinden dışan atılacak ve bunun yanı sı ra 
yer altında bulunan (insanların yaptıklarına şehadet edecek) herşey 
dışan çıkacaktır. Yerin altında gizli ve saklı hiçbir şey kalmayacak¬ 
tır. 
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5 Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği za¬ 

man.4 
6 Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba 

harcayıp durmaktasın;5 sonunda O’na varacaksın. 
7 Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, 
8 O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,6 
9 Ve kendi yakınlarına da sevinç içinde dönmüş olacaktır.7 
10 Kimin de kitabı ardından verilirse,8 

11 O da, helak (yok olmayh çağıracak, 
12 Çılgın alevli ateşe girecek. 
13 Çünkü o, (dünyada) kendi yakınlan arasında sevinçliydi.9 
14 Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. 
15 Hayır; gerçekten onun Rabbi, kendisini çok iyi görendi.10 

AÇIKLAMA 

4. Buraya kadar Rabbine mülâki olan insanın sonunun ne olacağı 
izah edilmemiştir. Ancak daha sonraki ayetlerde bu husus açıklan - 

maktadır. Rabbine doğru bir yol tutan insan. O nun huzurunda ha¬ 
zır bulunacak ve yaptıklarının karşılığında ceza veya mükafat göre¬ 

cektir. 
5. Yani dünyadaki tüm telaş, zahmet ve meşakkati insan sadece 

bu dünya vardır' inancıyla çekmektedir. Oysa gerçek, insanın ister 
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istemez kendini Allah'ın huzurunda bulacağıdır. 
6. Yani onların (iyilerin) hesabı zor olmayacak ve onlara dünyada 

hangi kötülükleri yaptın? diye sorulmayacaktır. Şayet iyilikleri kö¬ 
tülüklerinden ağır basarsa, onların hesabı görülürken kötülükleri 
affedilecek ve onlara bu konuda hesap sorulmayacaktır. Kur'an'a 
göre kötüler hesaba çekilirken hesaplan çok zor olacaktır. Bu husus 
Rad-18'de hesabın en kötüsü ifadesi ile anlatılmıştır. Salih insanlar 
için ise, Ahkaf-16'da hesaplannm nasıl olacağı hakkında şöyle bu- 
yurulmuştur. "Onlar öyle kimselerdir ki, yaptıklarının en iyisini onlar¬ 
dan kabul eder ve onların kötülüklerinden geçeriz, cennet halkı arasın¬ 
dadırlar. Bu kendilerine doğru vaadedilen vaaddir." İmam Ahmet, Bu- 
hari, Müslim, Tirmizi, Nesei, Ebu Davut, Hakim İbn Cerir, Abd bin 
Hamid ve İbn Merdûye, değişik ifadelerle Hz. Aişe den rivayet edilen 
şöyle bir hadisi nakletmişlerdir. "Her kimden hesap sorulduğunda 
vay onun haline!" Hz. Aişe (r.a) Rasuiullah'a şöyle dedi: Ya Rasulal- 
lah! Allah, kimin eline defteri sağdan verilirse onun hesabı kolay ola¬ 
caktır, demiyor mu? Hz. Peygamber (s.a): "Onun sadece hesabı görü¬ 
lecektir. öyle uzun uzun soruşturulmayacaktır." buyurdu. Diğer bir 
rivayete göre Hz. Aişe şöyle der "Bir defasında Rasulullah'ı namazda 
şöyle dua ederken duydum: Yarabbi! Hesabım kolay olsun!" Selam 
verdikten sonra, ona bu duanın anlamını sordum. Rasululîah (s.a) 
şöyle buyurdu: "Kolay hesap kulun hesabının hemen görülmesi ve 
affedilmesidir. Ya Aişe! Her kimden hesap sorulduysa o helâk ol¬ 
du." 

7. Ayette geçen onun ehli ifadesi ile onun akrabası, dostlan ve 
onun gibi azaptan kurtulanlar kastolunuyor. 

8- Hakka Suresi nde "amel defterlerinin sol elleri tarafından verile¬ 
ceği" beyan edilmişti. Bunun nedeni herhalde şu olmalıdır. Kâfir 
yaptığı işlerin kötü olduğunu bildiği için, utanarak eline arkaya çe¬ 
kecek, fakat buna rağmen amel defteri arkasından eline verilecektir. 
Kısaca bundan kurtuluş yoktur. 

9. Yani onlann hâli salih insanların tam tersidir. Bu husus hak¬ 
kında Tur-260'da şöyle buyurulmuştur: "Daha önce biz ailemiz için¬ 
de korkardık dediler" Yani onlar çoluk-çocuklarmın muhabbet ve 
sevgisi, ahiret hayatlarını tehlikeye sokmasın diye, her an bunun 
korkusu içinde yaşarlardı. Kâfirler ise, tam aksine çoluk-çocuklan- 
na eğlence dolu bir hayat geçirtebilmek için haram-helâl demeden 
her yola başvururlar ve onlann refahı için başkalarının haklarına te¬ 
cavüz ederek, Allah'ın hudutlannı çiğnerlerdi. 

10. Yani eğer Allah onlardan hesap sormayacak olursa, bu O nun 
insaf ve adaletine ters düşmüş olurdu. 
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16 Yoo, şafak-vaktine yemin ederim, 
17 Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere, 

18 Ondördüne girdiği zaman aya; 
19 Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.11 

20 Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? 
21 Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.12 

22 Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar. 
23 Oysa Allah, onların içlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi 

bilendir.13 
24 Bu durumda sen, onlara acıklı bir azab ile müjde ver. 
25 Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için ke¬ 

sintisi olmayan bir ecir (mükâfat) vardır. 

AÇIKLAMA 

11. Yani siz hep aynı halde kalmayacaksınız. Gençlik, yaşlılık ve 

ölümden sonra berzah aleminde diriltilecek ve mahşerde ceza ve 
mükâfat aşamasına geleceksiniz. Bunun için üç şey üzerine yemin 

edilmiştir. Güneşin batışından sonraki şafağa, gündüzden sonra ge¬ 
len gecenin karanlığına (ki o zaman insan ve hayvanlar evlerine dö¬ 
nerler) ve derece derece büyüyerek hilâlin bedir haline gelişine. Yani 
tüm bunlar, insanın içinde yaşamakta olduğu kainatta herşeyin de¬ 
vamlı bir hareket halinde olduğuna şehadet etmektedirler. Bu ne¬ 
denden ötürü, kâfirlerin “ölümden sonra herşey bitmiş olacaktır" 

şeklindeki düşünceleri yanlıştır. 
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12. Yani onlann içinde Allah korkusu bulunmuyor ve bu yüzden 
Allah'a secde etmiyorlar. İmam Malik, Müslim, Nesei, Ebu Hürey- 
re'nin (r.a) rivayet ettiği şu hadisi naklederler. "Rasulullah lnşikak 
suresini okurken, bu ayetin okunuşu esnasında secde etti." Buhari, 
Müslim, Ebu Davut ve Nesei, Ebu Râfı'nin rivayet ettiği şu hadisi 
naklederler. "Ebu Hüreyre yatsı namazım kıldırırken, lnşikak sure¬ 
sini okudu ve bu ayete geldiğinde secde etti. Ben (Ebu Rafı) Ebu Hü- 
reyre'ye bunun nedenini sordum. O da şöyle cevap verdi: "Peygam¬ 
berin arkasında namaz kılarken, bu ayeti okuduğunda secde etmiş¬ 
ti. Bundan dolayı ben ömrümün sonuna kadar bu ayeti okuduğum¬ 
da secde ederim." Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Nesei, Ibn Mace, Ebu 
Hüreyre den (r.a) aynca şöyle bir hadis nakleder: "Rasulullah bu 
ayeti okurken secde etti." 

13. Diğer bir anlamı şöyle olabilir. Kalblerinde olan küfrü, inadı. 
Hakka karşı düşmanlıklarını, kötü niyetlerini ve bozguncu düşün¬ 
celerini Allah çok iyi bilir. 

İNŞİKAK SURESİNİN SONU 
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85 

BURÛC SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı ilk ayette geçen 'buruc' kelimesinden alınmış¬ 
tır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi sure, dinlerin¬ 

den dönmeleri için Mekkeli müşriklerin müslümanlara şiddetli bir 
şekilde zulmettikleri ve onlara her türlü azabı reva gördükleri bir dö¬ 
nemde inmiştir. 

Konu: Bu surede kâfirler müslümanlara yaptıkları işkencenin kö¬ 
tü sonuçlarıyla uyarılmakta ve müslümanlar şayet uğradığınız iş¬ 
kencelere sabır ve metanet gösterirseniz, bunun karşılığında büyük 

bir ecir görürsünüz. Allah bu zalimlerden intikamını muhakkak su¬ 
rette alacaktır' denilerek müjde verilmektedir. 

Surenin girişinde ilk olarak Ashab-ı Uhdudun kıssası beyan edil¬ 

mektedir. Onlar ki. sadece imanlarından ötürü mü minleri ateş dolu 
hendeklere atarak diri diri yakmışlardı. Bu kıssada hem kâfirlerin 
hem mü minlerin ibret almaları için dersler vardır. Birincisi, Ashab-ı 

Uhdud, sadece iman ettikleri için müslümanlara zulüm etmiş, onla- 

n diri diri yakmış ve nasıl Allah tarafından lanetlenerek azaba müs- 
tehak olmuşlarsa, şimdi de Mekke'nin ileri gelenleri aynı tavır için¬ 

dedirler ve onlar da aynı sona, aynı azaba müstehak olacaklardır. 
İkincisi, o zamanki müslümanlar ateşin içinde yanmayı kabul et¬ 
mişler ama nasıl imanlarından dönmeyi kabul etmemişler ise, aynı 

sabır ve metaneti Mekke'deki müslümanlar da göstermeli ve hiçbir 
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zulüm, işkence onlan dâvâlanndan vazgeçirmemeli, hiçbir surette 
zaaf içine düşmemelidirler. Üçüncüsü, kâfirler, sırf Allah a iman et¬ 
tikleri için müslümanlardan nefret etmektedirler ve Müslümanlar 

ise imanlarında ısrarla diretmektedirler. İki grup da bilmelidir ki, Al¬ 
lah herşeye kadirdir, yeryüzünün ve gökyüzünün sahibidir ve zâtı 
hamde layıktır, iki grubun da tüm davranışlarını görmektedir. Şüp¬ 

hesiz kâfirlerin gideceği yer cehennemdir. Ancak bu yaptıklarından 
ötürü, aynca onlar için bir ateş azabı daha vardır. Şu da kesindir ki, 
müalümanlann gideceği yer de cennettir ve bu onlar için büyük bir 

başarıdır. Daha sonra kâfirler, Allah ın yakalayışının çok çetin oldu¬ 
ğu hatırlatılarak uyarılıyorlar: Şayet siz kendi güç ve kuvvetinize gü¬ 
veniyorsanız bilin ki Firavun ve Semud kavmi sizden daha da güç- 

lüydüler. Onlann ordularının sonuna bakın ne oldu? İşte bundan da 
ders alın! Allah ın kudreti sizi her tarafınızdan kuşatmıştır ve siz on¬ 
dan kaçamaz ve kurtulamazsınız. Kur an ı inkâr etmektesiniz ama 
O'nun yazdığı hiçbir şey değişmez, bu kesin bir gerçektir ve bunu hiç 

kimse inkâr edemez. O levh-i mahfuz da kayıtlıdır. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Burçlan olan göğe1 andolsun, 
2 O vadedilen güne,2 
3 Şahid olana (görene) ve şahid olunana3 (görülene). 

4 Kahrolsun Ashab-ı Uhdûd 
5 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş/ 
6 Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı. 
7 Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.4 
8 Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan/ öğülen Allah'a 

iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. 
9 Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah her şeyin 

üzerinde şahid olandır.5 
10 Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) 

uygulayanlar sonra da tevbe etmeyenler (yok mu); işte onlar için cehen¬ 

nem atabı vardır Ve yakıcı azab onlar içindir.6 

AÇIKLAMA 

1. Ayetin aslında (zati l-büruc) yani burçlara sahip olan ifadesi 
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geçmektedir. Bazı müfessirler bunun anlamını, eski astrologlara da¬ 
yanarak 12 burç şeklinde anlamışlardır, lbn Abbas, Mücahid, Kata- 
de, Haşan Basri, Dahhak ve Süddi'ye göre buruç gökyüzündeki yıl¬ 

dızlar ve gezegenlerdir. 
2. Yani kıyamet gününe 
3. Şahidlik eden ve şahidlik edilenler hakkında müfessirler tarafın¬ 

dan birçok görüş ileri sürülmüştür. Ancak benim anladığıma göre, 
şahidlik eden ifadesiyle kıyamet günü hazır bulunanlar, şahidlik 
edilenler ifadesi ile de kıyamet günündeki dehşetli manzaralar kas- 
tolunmaktadır. Aynı zamanda bu görüş Mücahid. Ikrime, Dahhak, 

lbn Nûcî ve diğer müfessirlere aittir. 
4. Ashab-ı Uhdud ile müslümanlan ateş dolu hendeklere atarak di¬ 

ri diri yakan kimseler kastedilmektedir. Onlan yakarlarken bir de 
seyrederek eğlenmişlerdir. "Vay onların haline!" Yani onlar lanetlen¬ 
mişler ve Allah'ın azabma müstehak olmuşlardır. Bu hususun teyidi 

için üç şey üzerine yemin edilmiştir: 
1) Burçlara sahip olan gökyüzüne 
2) Kıyamet gününe 
3) Kıyamet gününün dehşetli manzaralarına, ki ona her mahluk 

şahid olacaktır. 
Birincisine yemin edilmektedir. Çünkü Allah mutlak kudret sahi¬ 

bidir, yeryüzüne ve gökyüzüne hükmedendir. Zavallı insan O ndan 

nasıl kaçabilir? 
İkincisine de yemin edilmektedir; çünkü, bu dünyada zulmeden¬ 

ler iyi bilmelidirler ki, o gün çok uzak değildir. Müslümanlar insaf ve 
adaletle karşılaşırlarken, kâfirler işledikleri cürümlerin cezasını çe¬ 
keceklerdir. 

Üçüncüsüne yemin edilmekle, kâfirlerin çaresiz Müslümanları 
ateşe atarak seyretmeleri ve eğlenmelerine karşılık, kıyamet günü 
de herkesin onlan seyredecekleri ve eğlenecekleri anlatılmak isteni¬ 

yor. 
Kâfirlerin müslümanlan ateş dolu hendeklere atarak katletmele¬ 

ri hakkında bir çok rivayetler nakledilmiştir. Tüm bu rivayetler bu 
tür hadiselerin insanlık tarihi boyunca birçok kez meydana geldiğini 

göstermektedir. 
1) Bir Hadis-i Şerifte Süheyb el-Rumı Rasûlullah'tan (s.a) şöyle 

bir rivayette bulunmuştur: "Bir Kral ve bir sihirbaz vardı. Sihirbaz 
çok yaşlandığı için bir gün Kral a b>ana bir genç verin de onu yetişti¬ 
reyim’ diye arzeder ve bunun üzerine Kral da bu iş için bir genç görev¬ 
lendirir. Ancak bu genç, sihirbazın yanma giderken, yolu üzerindeki 
bir rahibe (galiba hristiyanlığa mensup birine) uğradı. Böylece on- 
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dan feyz alarak iman ehli olmuştu. Onun elinden körler ve cüzzamlı- 
lar şifa bulmaya başladılar. Fakat Kral a bu gencin dininden döndü¬ 
ğü haber verilince. Kral öfkelendi ve ilk önce rahibi öldürdü, sonra 
da genci öldürmek istedi. Ancak gence hiçbir şey tesir etmiyordu. 
Sonunda genç Krala şöyle söyledi: "Şayet beni öldürmek istiyorsan, 
halkı topla ve bana ok atarken "Bu gencin Rabbinin ismiyle" de. Ben 

ancak o zaman ölürüm! Kral da böyle yaparak genci öldürdü. Halk 
tüm olanlan gördükten sonra bu gencin Rabbine iman ettik' dediler. 
Bunun üzerine Kral'ın müşavirleri "korktuğumuz husus başımıza 
geldi. Bu halk bizim dinimizi bırakarak, o gencin dinini kabul etti." 
deyince Kral oldukça kızdı ve yolların kenarlarına hendekler kazdı¬ 
rarak, içinde ateş yakmalarını emretti. O gencin Rabbine iman eden¬ 
lerden dönmeyenleri ateşe attınyordu. (imam Ahmet, Müslim, Ne- 
seî, Tirmizi, lbn Cerir, Abdurrezzak lbn Ebi Şeybe, Tabarânî, Abd bin 

Humeyd) 
2) Hz. Ali'den (r.a) rivayet olunduğuna göre, İran Kisrâsı, birgün 

içkiden dolayı sarhoşken, kendi kızkardeşi ile zina etmiş ve ikisi ara¬ 
sındaki ilişki devam etmişti. Bu haber halk arasında yayılınca, 
Kisrâ, Tann kızkardeşlerle evlenmeyi helâl etti.' diye ilan etmiş, halk 
da buna karşı çıkınca azab etmeye, hatta onları ateş dolu hendekle¬ 
re atarak öldürmeye başlamıştı. Hz. Ali, Mecusilerde, kızkardeşle ev¬ 

lenmenin o zamandan başladığını söyler. (lbn Cerir) 
3) lbn Abbas da buna benzer bir olayı (galiba Isrâiliyata dayana¬ 

rak) şöyle nakletmiştir: "Babilliler, îsrailoğullan'nı Hz. Musa'nın di¬ 
ninden dönmeleri için zorladılar ve dinlerinden dönmeyenleri ateş 
dolu hendeklere attılar, (lbn Cerir, Abd bin Humeyd) 

4) Bu olaylar içinde en meşhuru Necran hristiyanlarının başına 

gelendir. Bunu lbn Hişam, Taberi, lbn Haldun ve Mu'cem-ul-Bul- 
dan’ın sahibi ile diğer müslüman tarihçiler rivayet ederler. Bu olayın 

özeti şöyledir: 
Himyer (Yemen) Kral ı Tuban Esed Ebu Karib, bir defasında Medi¬ 

ne'yi ziyaret etti. Orada yahudilerle temas ederek, dinini değiştirdi ve 
yahûdi oldu. Beni Kurayza'dan (yahûdilerin Medine'deki kolların¬ 

dan biri-çev) iki yahûdi alim alarak Yemen e getirdi. Böylece orada 
yahûdiliği yaymaya başladılar. Daha sonra oğlu Zûnuvas tahta ge¬ 
çer ve Necrân'ı (Arabistan'ın güneyinde hristiyanların en kuvvetli 

merkezlerinden biriydi) ortadan kaldırmak için hücum ederek ora¬ 
nın halkını yahûdi olmaları için zorlar. (lbn Hişam bunlann Hz. 
İsa'nın gerçek dini üzerinde bulunduklannı söyler) Zûnuvas Nec- 

ran'ı ele geçirdikten sonra halkı yahûdiliğe davet edince, halk bu da¬ 
veti reddetti. O da bundan dolayı birçok kimseyi, ateş dolu hendek- 
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lere atarak yaktı ve bir çoğunu da katletti. Toplam 20.000 kişi öldü¬ 
rüldü. Necran ahalisinden bir şahıs, dost Zûsaliban'a gitmeyi başar¬ 
dı. Bir rivayete göre Rum Kayseri ne gitti, yine bir başka rivayete göre 
ise Habeşistan Kral ı Necaşi'ye giderek, bu zulmü ona anlattı. Birinci 
rivayete göre Rum Kayseri Habeşistan kralı na mektup yazdı. İkinci 
rivayete göre ise, Necaşi, Rum Kayseri ne deniz kuvvetleri gönderme¬ 

si için ricada bulundu. Sonunda Habeşistan, Uryat isimli bir komu¬ 
tanın emri altında 20.000 askeri Yemen e gönderdi. Zûnuvas öldü¬ 
rülerek yahûdi hakimiyeti ortadan kaldırıldı ve Yemen Habeşistan 

sınırlarına dahil edildi. 
İslâm tarihçilerinin açıklamaları bu olayı sadece tasdik etmekle 

kalmaz, aynca ayrıntılı bir biçimde bilgi de verirler. Yemen ilkin M. 
340 Yılında hristiyanlann eline geçti ve M. 378 e kadar hakimiyetleri 
devam etti. O zaman hristiyan misyonerler Yemen e geldiler. Bu dö¬ 
nemde zahid, mücahid ve iman sahibi bir hristiyan seyyah olan Fay- 

miyun, Necran a geldi ve halka putlara tapmaktan vazgeçmeleri için 
tebliğ etmeye başladı. Bu tebliğ sayesinde Necran halkı hristiyanlığı 
kabul etti. Necran'ı üç kişi idare ediyordu. Biri o kabilenin başkanlı¬ 
ğım, dışişlerini ve askeri işlerini yürüten Seyyid, İkincisi içişlerini 
yürüten Akib, üçüncüsü dini işleri idare eden Papaz. Güney Arabis¬ 
tan'da Necran önemli bir stratejik konuma sahipti. Aynı zamanda ti¬ 

caret ve sanayi merkeziydi. Sûnı ipek, deri ve silah sanatları revaç¬ 
taydı, aynca Yemen cübbesi de meşhurdu. Bundan da anlaşılıyor ki 
Zûnuvas, sadece dinî endişelerle değil siyasi ve ekonomik nedenlerle 
Necran'ı işgal etmek için yola çıkmıştı. Necran'm Seyyid i Harise hak¬ 
kında bir Süryâni tarihçisi olan Haritas şöyle yazar: "Zûnuvas onu 
katletti ve onun iki kızını öldürdükten sonra, kızlarının kanım içme¬ 

si için kansı Roma'yı zorladı. Sonra onu da katletti. Papaz Paul un 
mezarını kazdırdı ve kemiklerini ateşe attırdı. Ateş dolu hendekler 
içinde kadınlan, erkekleri, çocuklan, papaz ve rahipleri yaktılar. 
Toplam 20.000'den 40.000'e kadar insan telef oldu.'' Bu olay M. 

Ekim 523‘de vukû buldu. Nihayet M. 525’de Habeşistan Yemen e 
saldırarak Zûnuvas'ın Himyer saltanatına son verdi. Hüsni Gu- 
rap'ta (Yemen de bir bölge) yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında 

birtakım levhalar bulunmuş ve bunlann üzerindeki yazılardan bu 

olaylan aydınlatıcı bilgil -T elde edilmiştir. 
M.6. yüzyılda hristiyanlann çeşitli kitaplannda Ashab-ı Uhdud 

hadisesi zikredilmiş ve bizzat görenler tarafından ayrıntılı bir biçim¬ 
de nakledilmiştir. Şahidlerden bazılan anlatma yolunu seçerken, 
bazılan da bizzat yazmışlardır. Şu üç kitabın yazan da o dönemde 
yaşamışlardır. Birincisi Prokopiyus, İkincisi Cosmos Indcopleustis 
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(bu Necaşi'nin (Elesboan) emri ile o zaman Batiamyus'un Yunanca 

kitabını tercüme ediyordu. Habeşistan'ın sahil şehri Andolis te otu¬ 

ruyordu). Oçüncüsü Johannes Mala dır ve ondan sonra da bir çok 

tarihçi bu olayı nakletmiştir. Daha sonraları Johannes of Ephesus 

(öl. 585) yazdığı kitap olan Kanisa Tarihi nde Necran hristiyanlanmn 

ateşe atılmaları hadisesi hakkında, Simeon'un, Dercila’nın başkanı 

Abbot von Gabula'ya yazdığı bir mektubu nakleder. Papaz Simeon, 

bu hadiseyi bizzat görenlerden (Yemenli lerden) rivayet etmiştir. Bu 
mektup aynca M. 1881 ve M. 1890’da ‘Hristiyan Şahidlerinin Hayatı' 

adlı bir kitapta yayınlanmıştır. Yakubî Patriarch Dionusisus ve Zac- 

haria of Mitylene sûryani lisanında basılan kitaplardan nakletmiş- 

lerdir. Yakub Sunıcı de Necran hristiyanlan hakkında bilgi vermiş¬ 

tir. Erreha (Edessa) Papazı Pulus, Necranlı hristiy anların katledil¬ 

meleri dolayısıyla bir mersiye de yazmış ve bu mersiye günümüze 

kadar gelmiştir. Süryani lisanında yazılmış kitabın İngilizce tercü¬ 

mesi (Book of the Himyarites) müslüman tarihçilerin açıldamalannı 

onaylamaktadır. British Museum'da bu devirle ilgili Habeşistan'dan 

gelen birtakım vesikalar bulunmaktadır ve bu vesikalar da hadiseyi 

doğrulamaktadırlar. Filbî, kendi seyahat kitabında (Arabian High- 

landa) Necranlılann Ashab-ı Uhdud olayının geçtiği yeri hâlâ bildik¬ 

lerini yazmaktadır. Ummi Hark ın yanında bir tepe üzerinde bazı re¬ 

simler de bulunmaktadır. Aynca Necran daki Kâbe'nin yeri de Nec¬ 

ran halkı tarafından bilinmektedir. Habeşistan hristiyanlan Nec- 

ran'ı ele geçirdikten sonra buraya Kabe şeklinde bir mabed inşa et¬ 

mişler ve Mekke'deki Kabe-i Muazzama yerine bunu dinî merkez kıl¬ 

mak istemişlerdir. Buranın papazlan başlarına sank sararlardı. Ay¬ 

nca bu mabedi Haram' (kutsal-çev-) ilân etmişlerdi. Roma buraya 

mâlî yardımda bulunuyordu. Mabedin papazlan Rasulullah (s.a) ile 

münazara yapmak için Mekke'ye gelmişlerdir. Bu meşhur münaza¬ 

ra Al-i lmran-61'de zikredilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz. Al-i îm- 

ran. an: 29-55. 

5. Bu ayetlerde Allah'ın sıfatlan beyan edilmiştir. Çünkü ancak bu 

sıfatlara sahip olan bir zat inanılmaya layıktır. Onlar ki, Allah'a iman 

edenlerden nefret etmektedirler ve onlar ancak zalimlerdir. 

6. Yani cehennemde görecekleri azabtan ayn bir ateşe daha gire¬ 

ceklerdir. Çünkü onlar mazlumlan ateş dolu hendeklere atarak diri 

diri yakmışlardır. Herhalde bu ateş cehennemdeki ateşten farklı ve 

daha şiddetli olacağı için, bunlar oraya atılacaklardır. 
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11 Şüphesiz iman edip de salih amellerde bulunanlara gelince; onlar 
için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük •'kurtuluş ve 

mutluluk' budur. 
12 Doğrusu, Rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir. 
13 Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır. 

14 O, çok bağışlayandır, çok sevendir. 
15 Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir. 
16 Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.7 
17 Orduların haberi sana geldi mi? 

18 Firavun ve Semûd (ordularının)?8 
19 Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedir- 

ler. 
20 Allah ise, onları arkalarından sanp-kuşatmıştır. 
21 Hayır; o (Kitap), 'şerefli-üstün' olan bir Kur’an'dır; 

22 Levh-i Mahfuz’dadır.9 

AÇIKLAMA 

7. Affedicidir denilerek ümit kapısı açık bırakılmıştır. Şayet bir 
kimse günah işlemekten vazgeçerek tevbe ettiği takdirde Allah ın 

rahmetinden yararlanabilir. Seven denilerek Allah ın mahlûkatını 
sevdiği ve onlara eziyet etmekten hoşlanmadığı, ancak ne zaman in¬ 
sanoğlu isyanda ısrar ederse, o vakit onları cezalandırdığı anlatıl- 
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mak isteniyor. Arşın sahibi ifadesi ile de. insanoğlunun yeryüzü ve 
gökyüzünün, yani kainatın tek sahibinin Allah olduğu ve bütün sal¬ 
tanatın ona ait bulunduğu ve O na isyan edenlerin O ndan kaçama¬ 
yacakları kastediliyor. Ve Yüce'dir denilerek insanoğluna aciz bir 
varlık olduğu hatırlatılıyor. Sizi yaratana karşı gelmeye nasıl cüret 
edebiliyorsunuz? En sonunda ise O istediğini yapandır! buyurulu¬ 
yor. Yani kainatta hiç kimse Allah gibi güçlü değildir. O nun iradisi¬ 
ne karşı çıkabilecek ve O na engel olabilecek hiç kimse yoktur. 

8. Burada, dünyada kendini güçlü ve kuvvetli sanan gruplara hi¬ 
tap edilerek, ‘sizden önce kendini güçlü ve kuvvetli zannederek isyan 
eden grupların sonlarının ne olduğu hakkında bir bilginiz yok mu 

diye onlara ikazda bulunuluyor. 
9. Yani Kur an, yazılmış ve müstakil bir levh-i mahfuz da korun¬ 

maktadır. Onda hiçbir şey değişmez ve ne yazılmışsa o gerçektir. 
Tüm kainat onu yok etmek istese dahi birşey yapamazlar. 

BURÛC SÜRESİNİN SONU 
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TARIK SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını ilk ayetinde geçen Tank kelimesinden almıştır. 
Nüzul zamanı: Bu surenin uslûbu, Mekke'nin ilk dönemlerinde 

nazil olan surelere benzemektedir. O dönemde Mekkeli müşrikler, 
Allah Rasulü'nün (s.a) tebliğ ettiği mesajın yayılmasını engelleyebil¬ 

mek için her türlü yola başvuruyorlardı. 
Konu: Bu surede iki konu işlenmiştir. Birincisi insanın ölümden 

sonra Allah'ın huzurunda bulunacağı, İkincisi Kur an ın kesin bir 

söz olduğu ve kâfirlerin hilelerinin onu elgelleyemiyeceği. 
İlk önce gökyüzündeki yıldızlara yemin edilmektedir. Çünkü ka¬ 

inatta bulunan hiçbirşey Onun izni olmaksızın varlığını devam etti¬ 
remez. Daha sonra insan, kendi yaratılışım düşünmeye davet edili¬ 

yor. Çünkü o bir su damlacağından meydaha gelmiştir. İşte bu ne¬ 
denden dolayı deniliyor ki: Onu bir su damlacağından yaratan Allah, 
onu tekrar diriltmeye de kâdirdir! İnsanın tekrardan yaratılışı ile bir¬ 
likte, tüm sırlar ortaya çıkacak ve ona dünyada yaptıklarından he¬ 
sap sorulacaktır. O gün hiç kimse insanoğluna yandım edemiyeceği 

gibi, onun için kaçış ta mümkün olmayacaktır. 
Sure şu şekilde sona eriyor: Gökten yağmur yağdırmak ve yeıyü- 

zünde ağaçlar, bitkiler meydana getirmek nasıl bir eğlence olmayıp, 

ciddi bir iş ise, Kur an da zikredilen hiçbir şey de oyun ve eğlence de¬ 
ğildir. Bilâkis O kesin bir sözdür. Şayet kâfirler Kur an ın davetini 
başarısızlığa uğratacaklarını sanmak gibi yanlış bir düşünceye sap¬ 

lanıyorlarsa bilsinler ki, onların bu konuda alacakları tüm tedbirler 
ve başvuracaklan tüm hileler, Allah'ın karşısında hiçbir işe yarama¬ 
yacaklardır. Çünkü Allah'ın tuzağı, kâfirlerin kuracakları tuzaklar¬ 

dan daha sağlamdır. Daha sonra da Rasulullah'a, müsterih olması 
söylenerek moral verilmekte ve dolaylı olarak kâfirler tehdit edil¬ 
mektedir; "Kâfirler ne yapabilecekler ise, bırak yapsınlar. Sonunda 

Kur'an'm onlara galebe çaldığını göreceksin.'' 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Göğe ve tarık'a andolsun, 

2 Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? 
3 (Karanlığı) Delen yıldızdır. 
4 Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiç bir nefis (kimse) 

yoktur.1 
5 İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?2 
6 Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. 
7 (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasmda(ki organlardan çıkar.3 
8 Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden-döndürmeğe güç yetirendir.4 

AÇIKLAMA 

1. Koruyucu ifadesi ile Allah Teâlânın zâtı kastedilmektedir. O Al¬ 

lah ki. küçük ve büyük yaratmış olduğu herşey. O nun kontrolü al¬ 
tındadır ve tüm mahlukat O nun lütfü sayesinde hayatını sürdür¬ 
mektedir. Bunun için gerekli olan her imkân sağlanmış ve insan be¬ 
lirli bir süreye mahsus olmak üzere, her afetten korunmuştur. Bu 
hususun teyidi için gökyüzüne ve akşam karanlığıyla birlikte ortaya 
çıkan yıldızlara yemin edilmektedir. Ennecmu-s-sakib, Arapça'da bir 

yıldız' anlamına gelmektedir. Ancak burada yıldızların cinsini belirt¬ 
mek için kullanılmıştır. Böyle bir şey üzerine yemin edilmesinin ne¬ 

deni, insanoğlunun dikkatini gökyüzüne çekmek içindir. Gökyü¬ 
zünde asılı duran şu yıldızlara bakın, gecenin karanlığında nasıl da 
ışıldamakta ve her biri kendi yolu üzerinde hareket etmektedir. Bir¬ 
birlerinin yollarına tecavüz etmezler ve birbirlerine çarpmazlar. Bü¬ 

tün bunlan yaratan bir kudret sahibi olduğuna bizzat kendileri şe- 
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hadet etmektedirler. 
2. Gökyüzüne dikkat çekildikten sonra, insanoğlu bizzat kendi 

varlığını tefekkür etmeye davet ediliyor. Nasıl meydana geldiğinizi 

bir düşünün! Bir babanın milyonlarca hücresinden sadece bir hüc¬ 
re, yine annenin sayısız yumurtalarından biri ile belli bir sürede bir¬ 
leşir ve insanın hayata gelmesi işte böyle başlar. Bunu yapan kim¬ 

dir? Kimdir hamile kadmm kamındaki bu embriyonu kademe kade¬ 
me yetiştiren ve sonunda canlı bir insan haline getiren? Ve yine 
onun annesinin kamında zihinsel ve bedensel özelliklerini tayin 
eden? Onu doğumundan ölümüne kadar, hastalıklardan, kazalar¬ 
dan, belâlardan koruyan ve yaşaması için ona imkanlar sağlayan? 

Hayatını sürdürebilmesi için, o kadar çok imkan sağlanmıştır ki, in¬ 
sanoğlunun bizzat kendisi bile tüm bunlann farkında değildir. Böy- 
lesine muazzam imkanları ancak Allah Teâlâ sağlayabilir. Şayet Al¬ 
lah Teâlâ bu imkanları sağlamamış olsaydı, insanoğlunun hayatta 

kalabilmesi mümkün müydü? 
3. Ayetin orijinalinde sülb ve teraib kelimeleri kullanılmıştır. Sulb 

bel kemiği, teraib ise, kaburga kemiği demektir. Çünkü erkek ve ka¬ 
dının üreme hücreleri bu bölgeden meydana geldiği için, insanın 
sulb ve teraib arasından gelen bir sudan yaratıldığı ifade edilmiştir. 
İnsanın el, kol ve ayaklan kesilse bile, bu madde yine de insanda bu¬ 
lunabilir. Bu maddenin insanın vücudunun tamamından geldiği 
düşüncesi yanlıştır. Aslında bu maddenin kaynağı bedenin üst kıs¬ 
mında bulunan insanın göğüs kafesidir. Burada beyin ayn olarak 
zikredilmemiştir. Çünkü beyin omurga kemiğinin bir kısmıdır. 

4. Allah'ın insanı, ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar ko¬ 

rumuş olması, onu ölümünden sonra tekrar diriltmeye de muktedir 
olduğunun apaçık bir delilidir. Şayet Allah ilk kez yaratmaya kâdir 
ise, ikinci kez yaratamayacağına dair, hiçbir makul delil öne sürüle¬ 
mez. Bu gerçeği inkâr edebilmek için, insanın kendisini yaratanın 

Allah olmadığım ta baştan kabul etmek zorundadır. Bu takdirde id¬ 
dia sahipleri, 'Kitaplar, bir yazan ve basan olmadığı halde kendi ken¬ 

dilerine meydana gelmektedirler, dünyadaki tüm şehirler kendi 
kendilerine inşa olmuşlardır ve evren bir tesadüf eseri sonucunda 

yine kendi kendine oluşmuştur, diyebilmelidirler. Oysa insanın ya¬ 
ratılışı, bedensel yapısı, zihinsel özellikleri, âzâlanmn işleyişleri o 

kadar komplikedir ki, insanın bizzat icad ettiği şeylerden kat kat üs¬ 
tündür ve bir hikmete mebnidir. Herşeye rağmen bir kimse, tüm 
bunlara hâlâ 'tesadüf diyebiliyorsa akli dengesi yerinde değildir. 

Çünkü ancak akli dengesi yerinde olmayan bir kişi böyle şeyler iddia 
edebilir. 
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9 Sırların orta yere çıkarılacağı gün;5 
10 Artık onun ne gücü vardır, ne de bir yardımcısı. 
11 Dönüşlü olan göğe6 andolsun. 

12 Yanlan yere de. 
13 Hiç şüphesiz o (Kur'an), aylrdeden bir sözdür. 

14 O, bir şaka değildir.7 
15 Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp-kunıyorlar;8 
16 Ben de bir düzen kurup-hazırlamaktayım.9 
17 Sen şimdi küfretmekte olanlara bir mühlet ver, kendilerine az bir 

süre tanı.10 

AÇIKLAMA 
r 

5. Gizli sırlar ifadesi ile. insanın dünyada gizli ameller, gizli niyetler 
ve başkalarından sakladığı hususlar kastedilmektedir. Fakat kıya¬ 

met günü tüm bunlar ortaya çıkacak ve o kimseden hesap sorula¬ 
caktır. İnsan dünyada bazı davramşlanmn ne tesir icra ettiğinden 

bile habersizdir. Kıyamet günü ise. bunlar ortaya çıkacak, ekmiş ol¬ 
duğu tohumların meyvesi önüne gelecek ve insan buna karşılık ceza 
ya da mükafaat görecektir. Aynca insana sadece amellerinden değil, 

niyetlerinden de. gizli maksatlarından da hesap sorulacaktır. 
6. Ayette ifadesi geçmektedir. Lugatta geri dönmek' anla¬ 

mına gelir. Fakat burada mecazi olarak yağmur anlamında kullanıl¬ 

mıştır. çünkü yağmur tekrar tekrar yağdığı gibi, bazen de mevsimi¬ 
nin dışında yağar. Aynca böyle bir ifade kullanılarak, suyun deniz¬ 
lerden buhar halinde yükselerek, tekrar yağmur halinde geri dön¬ 

mesi anlatılmak isteniyor da olabilir. 
7. Yani yağmurun yağması ve bitkilerin yeryüzünü yararak çık¬ 

ması nasıl bir oyun olmayıp, ciddi bir iş ise, Kur'an’daki haber (insa¬ 
nın Allah’a dönmesi) de bir oyun değildir. Bilâkis o kesin bir sözdür 

ve bu va’d yerine gelecektir. 



Cüz : 30 TEFHİMU'L KUR'AN 93 

8. Yani, kâfirler Kur an mesajını yenilgiye uğratabilmek için her 
türlü yola başvurmaktadırlar. Bu ışığı önleyebilmek ve insanları 
şüpheye düşürebilmek için, peygambere karşı iftira kampanyası aç¬ 
mışlardır. Ancak bu takdirde küfr ve cehalet devam edebilecektir. Al¬ 
lah'ın Elçisi ise, bu karanlığı aydınlığa dönüştürmeye çalışmakta¬ 
dır. 

9. Yani, Allah'ın tedbiri sayesinde, onların tüm hileleri boşa çıka¬ 
cak ve Önlemeye çalıştıkları aydınlık yayılacaktır. 

10. Yani onlara bir zaman tanı, bırak ne yaparlarsa yapsınlar. On¬ 
lar çok geçmeden yaptıklarının karşılığını görecekler ve tedbirleri 
boşa çıkacaktır. 

TARIK SURESİ’NİN SONU 
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A'LÂ SURESİ 

GİRİŞ . 

Adı: Surenin adı birinci ayette geçen A'Iâ kelimesinden alınmış¬ 
tır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi. Mekke’nin ilk 

dönemlerinde nazil olan surelerden birisidir. 6. ayette geçen "Sana 
okutturacağız ve sen onu asla unutmayacaksın" ifadeleri, göstermekte¬ 
dir ki; bu sure Raslulullah m vahyi zihnine tam olarak yerleştireme- 
diği ve hâlâ vahy geldiği zaman bazı kelimeleri unutmamak için tek¬ 
rarladığı dönemlerde nazil olmuştur. Zikredilen ayet ile birlikte Ta- 
ha; 114. ve Kıyame; 16-19. ayetlerini okuduğumuz takdirde ve bu üç 
ayeti tertip ve mahal itibariyle incelediğimizde, mesele iyice vuzuha 
kavuşur. Allah Teâlâ Rasulullah'a "Kesinlikle müsterih ol. Biz sana 
okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın" buyurmuş ve bir süre son¬ 

ra ikinci kez Kıyamet suresinde, Rasulullah nazil olan ayetleri acele 
acele okuduğu için, "Unutmamak için acele etmene gerek yok, Biz onu 
okurken iyice dinle, sana okutmak ve ezberletmek bize aittir" denilmiş¬ 

tir. Son kez Taha suresi nazil olmuş ve surenin 113 ayeti birden iner¬ 

ken, Rasulullah ezberliyemiyeceğinden korkarak belki bir ayeti 
unuturum endişesiyle acele ederek ezberlemeye çalışmıştır. Bunun 
üzerine Allah Teâlâ, "Sana vahyedilmcsi henüz tamamlanmadan, 
Kur’an'ı acele okumaya kalkma" diye emretmiş ve daha sonra Rasulul¬ 
lah, asla bu gibi tereddütlere düşmemiştir. Bu üç ayetten başka bu 

konu hakkında herhangi bir işaret yoktur. 
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Konu: Bu kısa surede üç ayn konu işlenmiştir. 1) Tevhid. 2) R^su- 
lullah'ın eğitimi. 3) Ahiret. 

Birinci ayette tevhidi talimat, bir cümle ile şöyle ifade edilmiştir: 

"Allah'ın yüce ismini teşbih ediniz", yani Allah a zaafiyet, hata atfe¬ 
den ve mahlukat için müşrikçe anlamlara gelebilen isimler kullan¬ 
mayın. Çünkü dünyadaki tüm ifsad edici düzenlerin temelinde, Al¬ 

lah'ın zâtı hakkmdaki yanlış akideler yatmaktadır. Bu düzenler Al¬ 
lah'ın zâtını yanlış düşüncelerle şekillendirerek tasarruf etmişler¬ 
dir. Dolayısıyla en emin yol, Allah'ın en güzel isimlerle çağınlması- 
dır, ki o zaten en güzel isimlerle çağırılmaya layık olandır. 

Daha sonraki üç ayette şunlar anlatılmaktadır: "Rabbin sana teş¬ 
bih etmeyi emretmektedir. O Allah ki kainatta bulunan herşeyi yara¬ 

tan, belli bir ölçü veren ve kaderini tayin edendir. O neyi hangi mak¬ 
sat için yaratmış ise, o maksadın hasıl olması için ona yolunu da öğ¬ 
retmiştir. Yeryüzünden bitkilerin çıktığını, büyüdüğünü ve çürüye¬ 

rek yok olduğunu bizzat gözlerinizle görmektesiniz. Hiç kimse ilk ba¬ 
har getirmeye muktedir olmadığı gibi, sonbaharın gelmesini engelle¬ 
meye de güç yetiremez." 

Bundan sonraki iki ayette, "Kur an ı nasıl ezberleyeceğim diye en¬ 
dişe etme! Senin hafızana Kur an ı yerleştirmek Bize düşer. Kur an ı 
ezberlemen ve zihnine yerleştirmen bizzat senin becerin ve marifetin 
olmayıp, bilakis bu benim sana verdiğim bir nimettir. Şayet diler¬ 
sem, bu Kur an ı hafızandan silerim" diye Rasulullah'a tenbih ve tav¬ 
siyede bulunulmuştur. 

Daha sonra Rasulullah'a şöyle buyurulmuştur: "Herkesi doğru 
yola iletmekle görevlendirilmiş değilsin. Senin vazifen sadece hakkı 
tebliğ etmektir. Sen sadece kulak verenlere en güzel yolla ve iyilikle 
anlat. Şayet sırt çevirirlerse, peşlerine düşmene gerek yok. Gittiği sa¬ 
pık yolun sonuçlarından kimler korkmaya başlarsa, ancak bu kim¬ 
seler hakka kulak verirler. Hangi bedbaht davetini dinlemekten ka¬ 
çınır ve sırt çevirirse, o yaptıklarının kötü sonuçlarını görecektir. 

Surenin sonunda kısaca şöyle buyuruluyor; Kurtuluş, ancak aki¬ 
desinde, ahlâkında ve amellerinde salih olanlar, kendilerini yaratan 
Rablerini teşbih edenler ve namazı kılanlar içindir. Halbuki kâfirle¬ 
rin tüm düşünce ve davranışları, dünyadaki rahatlığın, lezzet ve 
zevklerin peşinde koşmaktan başka birşey değildir. Asıl olan ahiret- 

tir ve insan onun için endişe etmelidir. Çünkü bu dünya fani ve geçi¬ 
cidir, ahiret ise daim ve bakidir. Aynca ahiretteki nimetler, dünyada¬ 
ki nimetlerden kat kat üstündür. Bu gerçek sadece Kur an da değil, 
daha önce gelen sahifelerde de bildirilmiştir. Yani İbrahim'in ve Mu¬ 
sa'nın sahifelerinde... 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Rabbinin yüce ismini teşbih et,1 

AÇIKLAMA 

l.Tamkarşılığı "Yüce Rabbinin adını teşbih et" şeklinde olan bu 
ayet birkaç anlama gelmekle birlikte hepsini de mündemiçtir. 

a) Allah kendisine layık isimlerle amlmalı, anlam ve kavram bakı¬ 

mından noksanlık ifade eden ya da bir mahlukun ortak koşulması¬ 
na veya onlarda zât, sıfat ve efal itibariyle yanlış bir tasavvur meyda¬ 
na gelmesine neden olacak isimlerle anılmamalıdır. Bundan dolayı 
itiyatlı olmak bakımından en sağlam yol. Allah'ı Kur’an’da bildirilen 
güzel isimleriyle veya bu güzel isimlerin diğer dillerdeki karşılıkları 

ile anıpaktır. 
b) Allah'ın isimlerini mahlukata vermemek gerekir. Bazı sıfat şek¬ 

lindeki isimler sadece Allah a mahsus olmadığı gibi, kullar için de 
kulanılabilir. örneğin Rauf. Rahim, Kerim, Semi, Basir vs. Fakat bu 
isimlerin Allah a atfedildiği şekilde kullanılmamasına dikkat edil¬ 
melidir. örneğin El-Kerim, Er-Rahim, Es-Semi, El-Basir vs. 

c) Allah'ın isimlerini tazim ile anmak gerekir. Allah'ın isimlerini 
uygunsuz yerlerde, istihza ile, hafife alarak, tuvalette, günah işler¬ 

ken, Allah'ın adı anıldığı zaman alay eden kimselerin yanında ve 
beyhude işlerin yapıldığı mekânlarda(ki oradaki insanlar bunu du¬ 
yunca kızarlar) zikretmek uygun olmaz. İmam Malik hakkındaki şu 
rivayet pek meşhurdur: Ondan bir dilenci para istediğinde, şayet 

vermeye muktedir değilse, başkalarının dediği gibi "Sana Allah ver¬ 

sin" demez ve dilenci de kızgın bir halde birşey söylemeden çeker gi¬ 
dermiş. Diğer insanlar gibi davrandığında, dilencinin sırf bu sebep¬ 

ten ötürü Allah'a isyan edebileceğinden çekinirmiş. 
Hz. Ukbe bin Amir el-Cüheynî'den rivayet olunan bir hadise göre, 

Rasuşullah bu ayet nazil olduktan sonra, secde ederken "Subhane 
rabbiye ala' denmesini. Vakıa suresinin son ayetinin nüzulundan 

sonra da (Azim olan rabbinin adını teşbih et) "Subhane Rabbiyel 
azim" denmesini istemiştir. (Müsned-i Ahmet, Ebu Davud, îbni Ma- 

ce, Ibn Hayyan, Hakim, lbn Munzir). 



98 TEFHtMU L KUR'AN 87 / Alâ Suresi 

2 Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi,2 
3 Takdir etti,3 böylece yol gösterdi,4 
4 'Yemyeşil-otlağı' çıkardı.5 

5 Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.6 

AÇIKLAMA 

2. Yani yeryüzünden gökyüzüne kadar, kainattaki herşeyi, en 
mükemmel surette, ölçülü ve düzenli bir şekilde yaratmıştır. Secde- 

7 de bu husus şöyle anlatılmıştır: "O (Allah) ki herşeyin yaratılışını 
güzel yaptı.” Bu nizamın mükemmel bir ölçüyle yaratıldığına ve onun 
bir yaratıcısı olduğuna, bizzat bu muazzam nizamınan kendisi şeha- 
det etmektedir... Bu bir tesadüf olmadığı gibi, bir kaç tane yaratıcı¬ 
nın da eseri değildir. Çünkü o takdirde sayısız parçaların biraraya 
getirilmesiyle bu kadar ahenkli ve uyumlu bir güzelliğin oluşması 

mümkün olmazdı. 
3. Yani herşeyin daha yaratılmadan fonksiyonu tayin edilmiş ve o 

fonksiyonuna göre şekil almıştır. Kendisine uygun özellikler veril¬ 

miş, yaşayacağı yer belirlenmiş, hayatım sürdürebilmesi için ne gibi 
imkanlar gerekiyorsa temin edilmiş ve nihayet onun sonu da karar¬ 
laştırılmıştır. işte tüm bu plan kaderdir ve bu kader umumi olarak 
kainattaki her varlık için sözkonusudur. Açıkça anlaşılmaktadır ki, 

bu kainat plansız, programsız bir oluşum değildir. Bilakis Hakim ve 
Habir olan Allah tarafından yaratılmış ve planlanmıştır. Bkz. Hicr. 

an: 13-14, Furkan. an: 8, Kamer, an: 25, Abese, an: 12 
4. Yani hiçbir mahluk başı boş bırakılmamıştır. Yaratılan herşe¬ 

yin bir görevi vardır ve o görevine göre yönlendirilmiştir. Yani Allah 

sadece Halik değil, aynı zamanda Hâdi (Yol gösterici) dir. Allah yarat¬ 
tığı herşeyin yolunu gösterme sorumluluğunu üzerine almıştır. Ni¬ 
tekim Allah arza, güneşe, yıldızlara da yol göstermektedir. Yine ha¬ 
va, su, ışık ve bitkilere de yol gösteriyor ve onlar da görevlerini yerine 
getiriyorlar. Madenler de tıpkı böyledir. Tüm varlıklar Allah'ın kendi¬ 
lerini yarattığı sebebe dayalı olarak görevlerini hakkıyla yerine getir¬ 
mektedirler. Diğer bir örnek de bitkilerdir ki, Allah'ın emrine uyarak 

köklerini toprağın derinliklerine salarlar ve Allah'ın onlara gıdalarını 
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verdiği yere kadar köklerini uzatırlar. Daha sonra da dal. budak sa¬ 
larak meyva verirler. İşte böylece de kendilerine verilen görevi yerine 
getirmiş olurlar. Yeryüzü, hava, su. her çeşidine ayn bir özellik veril¬ 
miş sayısız cinste hayvanlar ve insanı hayretler içinde bırakan bu ni¬ 
zamın bizzat kendisi, tüm bunlann bir yaratıcısı olduğunu ilân et¬ 

mektedir. Allah'a ortak koşan, hatta ateist olan bir kimse bile, bu ni¬ 
zamın ne kadar muazzam olduğunu kabul etmek zorundadır. Hay¬ 
vanlara öylesine bir içgüdü verilmiştir ki, değil insanoğlunun kendi¬ 

si, en hassas aletler bile onların tesbit edebildikleri bazı şeyleri tesbit 
edemezler. İnsanoğlu için İki türlü yol gösterme söz konusudur. Bi¬ 
rincisi insanın tabii olarak sürdürdüğü hayatı ile ilgilidir, örneğin 
her çocuk doğduğundan hemen sonra süt içmeyi öğrenir ve göz, ku¬ 
lak, burun, kalp, mide, ciğerler, damarlar vs. tüm organları birden 
kendi görevlerini yaparlar. İnsanın bizzat kendisi bunu idrak etmese 
bile, bu organlar fonksiyonları icra ederler. Çünkü onların çalışma¬ 
ları insanoğlunun iradesine bağlı değildir. Allah insanı çocukluğun¬ 
dan ergenliğine, olgunluğundan yaşlılığına kadar sürekli bir deği¬ 

şim içine sokar. Bu değişim de insanın elinde değildir. Bu değişim in¬ 
sanın iradesiyle alâkalı olmadığı için, onun iradesi olmasa da bu de¬ 
ğişiklikler yine de vuku bulacaktır. Buraya kadar anlatılanlar insan 

şuurunun dışında cereyan eden bir yol göstermedir. İkincisi insan 
aklı ve zihinsel hayaü ile ilgilidir. Bunun mahiyeti insanın iradesi dı¬ 
şında cereyan eden olaylardan oldukça farklıdır. Çünkü insanoğlu¬ 
na bu sahada geniş bir özgürlük tanınmıştır. Bu sahada birincisinde 
olduğundan daha farklı bir yol gösterme sözkonusudur. Dolayısıyla 
insanoğlu ne kadar karşı çıkarsa çıksın, Allah her varlığa fıtratına 
uygun bir yol göstermiştir, insana geniş bir özgürlük vermiş olması¬ 
na rağmen yine de ona istikametini tayin edebilmesi için, bir yol gös¬ 
termemiş olması mümkün değildir. Bkz. Nahl. an: 9-10 14-56, Taha. 

an: 23. Rahman, an: 2-3, İnsan, an: 5 
5. Bu ayette geçen kelimenin aslı mer’a'dır. Hayvanlar için yem an 

lamına gelmekle birlikte, yukarıdaki ayetin siyak ve sibakından da 

anlaşılacağı gibi, tüm bitkiler için kullanılmıştır. 
6. Yani o sadece ilkbaharı değil sonbaharı da getirendir. Sizler bu 

mevsimlerin kudretlerini bizzat görmektesiniz. Bir tarafta baharın 

getirdiği yeşillikler, temiz hava, bitkilerin açması, diğer tarafta ise, 
bu bitkilerin sararıp solması, kurumuş yapraklar haline dönüşme¬ 
si, rüzgârların onlan dağıtmasıyla birlikte nehirlerde çöp gibi taşın- 

malan vs. Bu nedenden ötürü insan sadece baharın olduğu şeklinde 
yanlış bir düşünceye kapılmamalıdır. Çünkü bir de onun sonbaharı 

vardır. Kur an da bu konu çeşitli yerlerde farklı ifadelerle anlatılmış¬ 

tır. Bkz. Yunus-24, Kehf-45, Hadid-20 
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<â#tö\K 
6 Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.7 

7 Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O,8 açıkta olanı da bilir, saklı 

duranı da.9 

8 Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. 

9 Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma/ bir yarar sağlayacaksa,10 

10 '(Allah'tan) İçi titreyerek korkan' öğüt alır-düşünür.11 

11 'Mutsuz-bedbaht' olan da ondan kaçınır. 

12 Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır. 

AÇIKLAMA 

7. Hakim in Sad bin Ebu Vakkastan, îbn Merduyenin de îbn Ab- 

bas'tan rivayet ettiği bir hadise göre, Resulullah ayetleri unutma¬ 

mak için korkudan aceleyle tekrarlardı. Miicahid ve Kelubî, Rasu- 

lullah'ın, Cibril'den vahyi aldıktan sonra unutmak endişesiyle, bi¬ 

rinci kısmı tekrarlamaya başladığım naklederler. Bu sebepten dola¬ 

yı Allah, Rasulullah'a "Emin ol, biz sana okutacak ve hafızana yer¬ 

leştireceğiz. Unuturum diye endişelenme, hiçbir kelimeyi unutma¬ 

yacaksın. Cibril sana vahyi okurken sadece dinle" demiştir. Burada 

üçüncü kez Rasulullah'a vahyi nasıl alacağı hakkında yol gösterili¬ 

yor Bu husus bundan önce iki farklı yerde daha-114 ve Kıyamet-16- 

19) de ifade edilmişti. Bu ayetler ile Kur an Rasulullah’a nasıl bir 

mucize olarak nazil olmuşsa, her kelimenin ezberletilmesinin de 

mucize olduğu anlaşılmaktadır, öyle ki Rasulullahın, kendisine 

okunan bir kelimeyi unutarak, aynı anlamda farklı bir kelime dahi 

söylemesi mümkün değildir. 

8. Bu ifade iki anlama da gelebilir. Birincisi Kur an ın Rasulullah'a 

kelime kelime ezberletilmesi şeklindedir. Yani bu, Rasulullah'm 
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kendi yetenekleriyle başardığı bir iş olmayıp, bilâkis Allah'ın bir lü¬ 
tuf ve keremidir. Şayet Allah Teâiâ isterse ona unutturabilir. Aynı 
husus Kur an da başka bir yerde şu şekilde ifade edilmiştir; "Andol- 
sun biz dilersek sana vahyettiğimizi tamamen gideririz." (lsra-86) İkinci 
bir anlamı da şöyle olabilir. Rasulullah bazen bazı ayetleri bir anlık 
unutabiliyordu. Ancak bu ona verilen va din dışındaki hadiselerdir. 
Çünkü Rasulullah'ın müstakil olarak Kur an dan bir kelimeyi dahi 
unutması mümkün değildir ve Allah Kuranı korumayı üzerine al¬ 
mıştır. Her insanın da bazen unutkanlık içinde olabileceği gibi, Ra¬ 
sulullah da bazı zamanlar onutkanlık içinde bulunabiliyordu. Bu- 
hari'daki bir rivayet bu hususu doğruluyor. Bu rivayete göre, bir gün 
Rasulullah sabah namazını kıldırırken bir ayeti atlamıştı. Nam? z- 

dar sonra Hz. Ubbi bin Ka’b, Rasulullah'a, "Ya Rasulullah! siz ^u 
ayeti okumadınız. Yoksa bu ayet mensuh mudur? diye sordu. Rar u- 
lullah, "Hayır, ben bu ayeti unutmuşum" diye cevap verdi. 

9. Bu çok bilinen bir sözdür. Allah'ın gizli ya da açık herşeyi bildiği 
anlamına gelir. Fakat bu, konu içinde müteala edilirse şu şekilde de 
anlaşılabilir. Rasulullah Cibrili Emin ile birlikte, vahyi tekrarlarken, 

unutmamak için acele ettiğini Allah bilmektedir. Bunun üzerine Al¬ 
lah Teâiâ Elçisine, "Müsterih ol, sen vahyi asla unutmayacaksın" di¬ 
ye buyurdu. 

10. Genel olarak müfessirler bunu, birinci cümleyi "Biz sana kolay 
bir şeriat verdik, ona uymak kolaydır", ikinci cümleyi, "Nasihat et, 
çünkü nasihat faydalıdır" şeklinde iki ayn cümle olarak anlamışlar¬ 
dır. Benim anladığıma göre fezekkir kelimesi bu iki cümleyi birleştir¬ 
mektedir. Yani, Ey Nebi! Senin dini tebliğ ederken zor durumda kal¬ 
manı istemiyorum. Sen sağır ve körlere yol göstermekle mükellef de¬ 
ğilsin. Bilakis sana tebliğ yapabilmen için en kolay yolu öğrettik. Sen 
tebliğ ettiğinde tebliğinden kimlerin yararlanıp, yararlanmadığı or¬ 
taya çıkacaktır. Sen tebliğe devam et. Tebliğine kim kulak verir ve 
kabul ederse, o zaman onu terbiye etmek sana düşer. Tebliğe sırtını 
çeviren kimselerin peşinden gitmene gerek yok. Aynı konu Abese su¬ 
resinde daha değişik bir şekilde ifade edilmiştir; "Kendisini müstağni 

gören kimseye gelince, sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sa¬ 
na ne? Fakat koşarak sana gelen, sana gelmişken, sen onunla ilgilenmi¬ 
yorsun. Hayır o bir hatırlatmadır, dileyen onu düşünüp öğüt alır" (Abe- 
se-5-12) 

11. Yani, ancak Allah'tan korkan ve kötü akibetinden dehşetle en¬ 
dişe duyan kimseler, kendi gittiği yoldan emin olmak ister ve Allah'ın 
sözüne kulak verirler. Çünkü bu nasihat, hidayet ve dalalet arasın¬ 
daki farkı anlatır; kurtuluş ve mutluluğun yollarını gösterir. 
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13 Sonra onun içinde o, ne olur, ne de yaşar.12 
14 Doğrusu, temizlenip-arman felah bulmuştur;13 
15 Ve Rabbinin ismini zikredip14 namaz kılan.15 
16 Hayır siz, dünya hayatını seçip-üstün tutuyorsunuz.16 
17 Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.17 
18 Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır; 
19 İbrahim'in ve Musa’nın sahifelerinde.18 

AÇIKLAMA 

12. Yani, onlara ölüm gelmeyecek ve azabtan da kurtulamıyacak- 
lardır. Dünyâda olduğu gibi, güzel bir şey göremiyecek ve tadamıya- 
caklardır. Bu ceza, ölene kadar Allah ı ve Rasulü'nü tanımayan, so¬ 
nuna kadar küfür, şirk ve inkâr üzere olan kimseler içindir. İman et¬ 
tiği halde günah işlemiş kimseler, cehenneme sevk edilseler bile, bir 
hadise göre, yaptıklarının cezasını çektikten sonra, Allah onları öl¬ 
dürecek ve daha sonra haklarında şefaat sözkonusu olacaktır. Bu 
yanık cesedler cennetin nehirlerine atılacaklar ve cennet ehline de¬ 
nilecektir ki. "onlann üzerine su atın". Su atıldığında ise. tıpkı su 
gördüğünde bitkilerin canlandığı gibi, bu cesedler de aynı şekilde 
canlanacaklardır. (Müslim. Ebu Said el-Hudri den. Bezzar da Ebu 
Hüreyre'den rivayet etmişlerdir.) 

12. j} kelimesi ile. küfür ve şirkten vazgeçerek İslâm’ı kabul 
etmek, kötü ahlâkı bırakarak güzel ahlâk edinmek ve kötü amelleri 
terkederek iyi ameller işlemek kastedilmiştir. Felah kelimesi ile de. 
dünyadaki değil, ahiretteki kastedilmektedir. İnsanın bu dünyada 
fakir ya da zengin olması önemli değildir. Bkz. Yunus, an: 23. Mümi- 
nun. an: 1-11 ve 50. Lokman, an: 4 

14. Buradaki zikr ifadesi. Allah'ı hem kalple hem de lisanla zikret¬ 
mek şeklinde iki anlama da gelebilir. 

15. Yalmz zikretmekle kalmayın, namazı ikame edin ve namaza 
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devam etmekle Allah'a İtaat ettiğinizi fiilen ispat edin. Bu ayette iki 
şey tertip ile zikrolunmaktadır, önce Allah’ı zikretmek, sonra nama¬ 
zı kılmak. Böyle bir düzenlemeden ötürü namaza ’Allahu Ekber' di¬ 
yerek başlarız. Bu hususun işaret ettiği noktalardan biri de, Rasu- 
lullah’ın namaz kılmayı Allah’ın gösterdiği bir şekilde. Kur an’a göre 
düzenlemiş olmasıdır. Namazı başka türlü düzenlemeye hiç kimse 
yetkili değildir. 

16. Yani onların tüm gayretleri bu dünyada rahatlık, refah ve dün¬ 
yanın lezzetlerini elde etmek içindir. Onlar asıl faydanın bu dünya¬ 
daki fayda, zararın da bu dünyadaki zarar olduğunu zannetmekte¬ 
dirler. 

17. Yani ahiret iki nedenden ötürü dünyaya tercih edilir. Birincisi 
ahiret nimetler ve lezzetler bakımından dünyadan pek çok üstün¬ 
dür. İkincisi dünya fani, cennetteki hayat ise ebedîdir. 

18. ikinci kez, İbrahim’in ve Musa'nın sahifeleri şeklinde ifade edi¬ 
liyor. Necm-36-37’de bu husus zikredilmişti. 

A’LA SURESİNİN SONU 
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88 

ĞAŞİYE SURESİ 

GÎRÎŞ 

Adı: Sure adını ilk ayette geçen Gaşiye kelimesinden almıştır. 
Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi bu sure, Mek¬ 

ke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Bu Rasulullah'm (s.a.) Mek¬ 
ke’de tebliğe başladığında, müşriklerin daha pek hassas davranma¬ 
dıkları bir dönemdir. 

Konu: Bu surenin konusunu anlayabilmek için, Rasulullah'm, şu 
iki hususu, Mekkeliler'in zihinlerine yerleştirmek için çalıştığını ha¬ 

tırlamak gerekir. Birincisi Tevhid, İkincisi Ahiret. Mekke halkı kesin¬ 
likle bu iki esasa karşı çıkıyordu. Bu hususu ifade ettikten hemen 
sonra, şimdi de bu surenin uslûbu ve muhtevası üzerinde dura¬ 
lım. 

'O gün tüm kainatın büyük bir felâkete uğrayacağını bilmiyor mu¬ 
sunuz? denilerek, gaflete dalan insanlara aniden bir soru yöneltilip, 

bundan hemen sonra açıklamalar yapılmaya başlanmıştır. O gün 
insanlar iki grup halinde bulunacaklar ve her iki grup da farklı aki- 

betler ile karşılaşacaklardır. Bir grup cehennem ateşine ve azabına 

çarptırılırken, diğeri de cennette yüce bir makama ulaşacak ve orada 
kendisini çeşit çeşit nimetlerin beklediğini görecektir. 

Böyle bir uyandan sonra, aniden uslûb değişir, Tevhid ve Ahiret 
hakkında birşey duyar duymaz öfkelenen kimselere sorular yönelti¬ 
lir. Çevrenizde sürekli bulunan şeylerin nasıl uygun özellikler ile be¬ 

zenmiş olduğunu görmüyor musunuz? Devenin nasıl yaratılmış ol- 
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duğunu düşünmüyor musunuz? Çevresine uygun özellikler taşı¬ 
maktadır, çünkü çöl hayatına ancak bu vasıflara sahip bir hayvan 
dayanabilir. Zaten develer de bu vasıflara sahip değil midirler? Açık 

bir yolda seyahat ederken, gökyüzünü nasıl tepenize astığımızı, dağ¬ 
lan nasıl diktiğimizi ve yeryüzünü nasıl döşediğimizi görmüyor mu¬ 
sunuz? Kâdir-i Mutlak'ın hikmeti ve kudreti olmaksızın, tüm bunla¬ 
rın yaratılması mümkün müdür? Şayet bir varlık, herşeyi yaratan' 

kabul ediliyorsa, insanı öldürmeye, onu tekrar diriltmeye, cenneti ve 
cehennemi yaratmaya niçin kadir olmasın? 

Bu kısa ve etkileyici ifadelerden sonra, kafirler devreden çıkarılır 
ve artık Rasulullah'a hitap edilmeye başlanarak şöyle buyurulur: 
Bunlar İslâm'ı kabul etmeyebilirler. Biz seni onlan zorlaman için 
göndermedik. Senin görevin sadece tebliğdir ve sen tebliğ etmeye de¬ 
vam et. Sonunda bize döndürüleceklerdir, işte biz o zaman onlara 
yaptıklarından hesap sorar ve onları ağır bir şekilde cezalandırı¬ 

rız. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan)-Kıyametin haberi sana gel¬ 

di mi?1 
2 O gün, öyle yüzler vardır ki, 2/zillet içinde aşağılanmıştır/ 

3 Çalışmış, boşuna yorulmuştur. 
4 Kızgın bir ateşe yollanırlar. 
5 Kaynar bir kaynaktan içirilirler. 
6 Onlar için (öldürücü ve zehirli olan) dan dikeninden başka bir yiye¬ 

cek yoktur.3 

AÇIKLAMA 

1. Bu ifade ile kıyamet kastedilmektedir. Yani o afetler kainatı ta¬ 
mamen kaplayacaklardır. Burada ahiret toplu bir şekilde ifade edil¬ 
miştir. Bu safha, dünyanın alt-üst olarak ortadan kalkmasından 
sonra başlayacağı ve insanlar diriltildikten sonra, Allah'ın huzurun¬ 
da bulunacakları, ceza ve mükâfatın verileceği şeklinde tüm merha¬ 
leleri ile açıklanmıştır. 

2. Vech ifadesi ile insanın kendisi kastedilmektedir. Çünkü insan¬ 
ların en önemli azalanndan biri yüzleridir. İnsanlar yüzlerinden ta¬ 
nındığı gibi, ayrıca iyi ya da kötü bir durumda oldukları da yüzlerin¬ 
den anlaşılır. Bu nedenden ötürü bazı insanlar yerine, bazı yüzler 
ifadesi kullanılmıştır. 

3. Kur'an'm bazı yerlerinde, cehennemliklerin zakkum ve irin den 
başka yiyeceklerinin olmadığı ifade edilirken, burada kuru bir di- 
ken'den başka yiyeceklerinin olmadığı anlatılmaktadır. Bu iki farklı 
ifade arasında bir çelişki yoktur, çünkü cehennemde farklı farklı de¬ 
receler vardır. Cehennemliklerin suçlanna göre, yani her suç için, 
ayn bir azabın verilmesi sözkonusudur. Şu şekilde de anlaşılması 
mümkündür. Onlar zakkum yemekten kaçınacaklar ve onlara irin 
verilecektir. Ondan da kaçınacaklar ve bu kez onlara yemeleri için 
kuru diken verilecektir. Kısaca onlara sevdikleri bir yiyecek verilme¬ 
yecektir. 



7 Ne doyurup-semirtir, ne de açlıktan korur. 
8 O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk için 

deldirler. 
9 Harcadığı-^abadan dolayı hoşnuttur.4 
10 Yüksek bir cennettedir. 
11 Orda 'anlamsız ve saçma olan' bir söz işitmez.3 

12 Orda 'durmaksızın akan' bir kaynak vardır. 
13 Orda "yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır; 
14 Konulmuş (içecek dolu) kaplar,6 
15 Dizi dizi yastıklar, 
16 Ve serilmiş yaygılar. 
17 Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? 

18 Göğe; nasıl yükseltildi? 
19 Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? 
20 Yere; nasıl yayılıp-döşendi?7 
21 Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatır¬ 

latıcısın. 
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22 Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin.8 
23 Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa, 
24 Allah, onu en büyük azab ile azablandırır. 
25 Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir. 
26 Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir. 

AÇIKLAMA 

4. Yani onlar, çektikleri meşakkatlerden ve işledikleri salih amel¬ 
lerden sonra, ahirette tüm bunlann karşılığını görecekler ve mem¬ 
nun olacaklardır. Aynca kesinlikle emin olacaklardır ki, dünyada 
salih ameller işlemeleri takva üzerine hayatlarım sürdürmeleri, he- 
va ve heveslerini terk ederek, Allah’ın emirlerini yerine getirmek için 
dünyadaki musibet ve zahmetlere katlanmaları, ahiret için zaran 
göze almaları ve dünyadaki lezzet ve nimetlerden vazgeçmeleri, tüm 
bu nimetler karşısında gerçekten değermiş! 

5. Bu, Kur’an’ın bir çok yerinde büyük nimet ten sayılmıştır. Bkz. 
Meıyem. an: 38, Tur. an: 18, Vakıa, an: 13, Nebe, an: 21 

6. Yani dolu kadehler onların sürekli önlerinde bulunacak ve iste¬ 
me ihtiyacı bile hissetmiyeceklerdir. 

7. Yani bunlar, ahiret hakkında bir şey duyunca bu nasıl müm¬ 
kün olabilir?’ diye sorarlar. Bu kimseler çevrelerinde sürekli bulu¬ 
nan deve gibi bir hayvanı nasıl yaratmış olduğumuzu, gökyüzünü 
tepelerine nasıl astığımızı, dağlan nasıl diktiğimizi ve yeıyüzünü na¬ 
sıl döşediğimizi görmüyorlar mı? Şayet tüm bunlann hepsini yarat¬ 
mak mümkün oluyor ve bu harikalar sürekli gözlerinin önünde bu- 
lunabiliyorsa, kıyametin vuku bulması ve kıyametten sonra cennet 
ve cehennemin yaratılması niçin mümkün olmasm? Eğer bu kimse¬ 
lerde biraz akıl varsa, kainattaki bunca şeyin nasıl yaratılmış oldu¬ 
ğunu düşünmelidirler. Bunlann yaratıldıklannı kabul ediyorlar, 
çünkü varolduklarını bizzat görüyorlar. Ancak müşahede ve tecrü¬ 
beye dayanmayan hususları hiç düşünmeden, sırf göremediklerin¬ 
den ötürü bu mümkün değildir’ diyorlar. Oysa deveyi nasıl yarattığı¬ 
mızı ve onu nasıl çevresine uygun vasıflarla donattığımızı görmüyor¬ 
lar mı? öyle ki, çölde Araplara ancak bu özelliklere sahip olan bir 
hayvan yararlı olabilir. Gökyüzünü ve feza içerisindeki havayı nasıl 
yarattık? Aynca bulutlardan yağmur yağmakta, güneş ısı ve ışık 
saçmakta, onun vasıtasıyla da ay ve yıldızlar parlamaktadır. Yeryü¬ 
zünü insanın üzerinde hayatım sürdürebileceği bir şekilde düzenle¬ 
dik. Ihtiyaçlannı temin etmeleri için çeşmeler, kuyular varettik. 
Çünkü hayatın kaynağı sudur. Dağlan yeryüzünde nasıl rengarenk 
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kıldık ve toprak, taş ve madenlerle donattık. Tüm bunların bir yara¬ 
tıcısının olmadığını mı sanıyorsunuz? Akıl sahibi bir insan bu soru¬ 
ya elbette olumsuz cevap vermez. Aynca inatçı olmayan bir kimse de 
bunların hepsini yaratan bir kudret ve hikmet sahibinin varlığını ka¬ 
bul etmek zorundadır. Şayet böylesine herşeye kadir bir varlık için, 
tüm bunlan yaratmak mümkün ise, o halde hakkında haber verilen 
kıyamet ve ahirete de inanmamanın hiç bir makul nedeni yoktur. 
Çünkü müşahade edemediğiniz bir takım hususlar hakkında size 
haber verilmektedir ve onları da aynı kudret sahibi yaratacaktır. 

8. Yani eğer bir kimse bunca makul delile rağmen inanmamakta 
ısrar ediyorsa onları zorlayarak inandırmak senin vazifen değildir. 
Senin vazifen onlara doğru ya da yanlış yollan göstermek ve yanlış 
yolun sonucu hakkında onlara haber vermektir. Sen anlatmaya de¬ 
vam etmelisin! 

GAŞİYE SURESİNİN SONU 
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89 

FECR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin birinci ayetindeki "fecr" kelimesi sureye isim olmuş¬ 
tur. 

Nüzul zamanı: Surenin içeriğinden. Mekke'de İslâm'ı kabul eden¬ 
lere karşı zulüm başladığı zaman nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
surede Mekkelilere; Ad, Semud, ve Firavn kavimlerinin akıbetleri ör¬ 
nek olarak hatırlatılmıştır. 

Konu: Bu surenin konusu, ahiretteki ceza ve mükafatın varlığını 
isbata yöneliktir. Çünkü Mekkeliler bu gerçeği inkar etmekteydiler. 
Bu amaçla, sırayla kimi deliller ileri sürülmüştür. 

ilk önce fecr'e, on geceye, çift ve tek’e, geçen gece’ye yemin edilerek, 
muhataplara; inkar ettikleri şeyin hak olduğu belirtilmiş ve yemin 
edilen unsurlar onun hak olduğuna şahitlikte yeterli değil midir?'' 

denilmiştir. İlerdeki dipnotlarda da görüleceği gibi bu dört şey, gece- 
gündüz nizamının bir kurala bağlı olduğuna işaret etmektedir. Bu 
dört unsura yemin etmenin anlamı şudur: Hikmete dayalı bu nizam, 

Allah'ın, onu kaldırıp bir ahiret günü getirebileceğinin imkan dışı ol¬ 
madığım ispat eder. Aynca insanın, işlediği amellerinden hesaba çe¬ 
kilmesi Allah'ın hikmetinin gereğidir. Bundan sonra insanlık tari¬ 
hinden delil getirilerek Ad, Semud, Firavn kavimlerinin akıbeti ör¬ 
nek olarak zikredilmiş, haddi aşıp yeryüzünde fesat çıkaran bu ka- 
vimlerin Allah tarafından azaba uğratıldıkları açıklanmıştır. Bu ka¬ 
imlerin uğradığı akıbet, kainat nizamının, kör ve sağır bir sultanın 
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saltanatı olmadığının işaretidir. Tersine bu nizam, hikmet sahibi 
olan Allah'ın adalet ve hikmete dayanan nizamıdır. İnsanlık tarihin¬ 
de, bu gerçeği ispatlayan pekçok örnek görülmektedir. Allah ın ken¬ 

di yarattığına akıl, ahlakî his (vicdan), bazı yetkiler ve kullanması 
için pekçok imkanlar vermesi, sonunda ise onlan sorguya çekerek 
ceza, ya da mükafat takdir etmesi de Allah'ın hikmet ve adaletinin 

doğal bir gereğidir. 
Bundan sonra insan toplumunun genel ahlakî durumu açıklan¬ 

mıştır. Fiilen ortada olan Arap cahiliydin in durumu, özellikle iki açı¬ 
dan tenkit edilmiştir. Birincisi, izzet ve zilletin ölçüsünü servet ve 
makama bağlayarak, ahlakî bakımdan iyi ve kötüyü bir kenara ittik¬ 
leri materyalist düşünceleridir. Onlar, bu dünyada varlık sahibi ol¬ 
manın Allah tan bir mükafaat ve nzık darlığının da bir ceza olmadığı¬ 
nı unutmuşlardı. Aslında Allah her iki şekilde de insanları imtihan 
etmektedir. Bu imtihan, insana servet verildiğinde ne tavır takınaca¬ 

ğını. darlığa düştüğünde ise Allah a karşı nasıl davranacağını açığa 
çıkarmak içindir. İkincisi, yetimlere karşı tutumlarıdır. Babası öl¬ 
dükten sonra çaresiz duruma düşen bir yetime hiç kimse sahip çık¬ 

maz ve kim güçlüyse, onun mallannı alırdı. Güçsüz olan hak sahip¬ 
leri mazlum durumda bırakılırlardı. Mal hırslan o kadar fazlaydı ki 

ne denli zengin olurlarsa olsunlar, gözleri hiç doymazdı. Onlann bu 
yaşantılannı eleştirmekten maksat, dünyada bu gibi fiilleri işlerken 
hiç hesaba çekilmiyeceklerini zannederek günlerini geçirmelerine 

dikkat çekmektedir. 
Daha sonra Kur an, konuyu şöyle bitirmektedir: Onlardan mu¬ 

hakkak hesap sorulacaktır. Mahkeme kurulacak ve yaptıklannm 
hesabını vereceklerdir. Ceza ve mükafat gününü inkar edenler, şim¬ 

di kendilerine anlatılanlann doğru olduğunu o gün anlayacaklardır. 
Ancak bu gerçek, inkar edenler o gün hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
Kafirler pişman olarak şöyle diyeceklerdir "Keşke dünyada bu gün 

için birşeyler hazırlasaydım." Fakat bu pişmanlık onu Allah ın aza¬ 
bından kurtaramıyacaktır. Bunun yanında Allah, dünyada iken 
mutmain bir kalp ile semavî kitapları ve Rasullerin talimatlarını ka¬ 
bul edenlerden ise razı olacakdır. Onlara, Allah'ın sevdiği kullan 

arasına ve Cennet e girin" denilecektir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Fecre andolsun, 

2 On geceye, 
3 Çifte ve tek’e, 
4 Akıp-gittiği zaman geceye. 
5 Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?1 
6 Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?2 

AÇIKLAMA 

1. Bu ayetlerin tefsiri hakkında müfessirler arasında pekçok ihti¬ 
laf vardır. Hatta “çift ve tek' ler hakkında 36 görüş ileri sürülmüştür. 

Kimi rivayetlere göre bu ayetlerin tefsiri Rasulullah'a dayanmakta¬ 
dır. Ancak gerçekte, bunların tefsiri hakkında Rasulullah tan her¬ 
hangi bir şey rivayet edilmiş değildir. Eğer kesin bir şey olsaydı saha¬ 
be, tabiin ve sonraki müfessirler bu ayetleri tefsir etmeye cesaret 

edemezlerdi. 
Üslûba dikkat edersek, Rasulullahın anlattığı fakat kafirlerin in¬ 

kar ettiği ve tartışması ötedenberi sürmekte olan bir konunun var ol¬ 
duğunu anlanz. Bu nedenle, Rasulullahın söylediğini ispatlamak 
için kimi şeyler üzerine yemin edilmiştir... Yani Hz. Peygamberin 
söylediklerinin doğru ve hak olduğunu göstermek için yemin edil¬ 

miştir. Daha sonra, akıl sahibi bir kişi için başka bir yemin olup ola¬ 
mayacağı sorularak söze son verilmiştir. Yani, "bu hak ve söze yapı¬ 

lan şehadetten başka bir şehadete ihtiyacı olmayan kişi için bu ye¬ 
min yetmez mi? İnsanda biraz akıl varsa Hz. Muhammed'in (s.a.) 

söylediğini kabul eder" denilmiştir. 
Burada akla gelen soru, üzerine dört şeyler yemin edilen konu 

neydi? Bunu anlayabilmek için ayetlerin bütününü gözönünde bu¬ 
lundurarak surenin içeriği üzerinde düşünmeliyiz. Özellikle, "Rab¬ 

binin Ada nasıl azap ettiğini görmedin mi?" ayetinden başlayarak 
surenin sonuna kadar devam eden bölüme dikkat edilirse, üzerine 
dört şey ile yemin edilen konunun, Mekke li kafirlerin inkar ettiği, 
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ahirelin ceza ve mükafaatı hakkında olduğu anlaşılır. Sorulan soru¬ 
lar karşısında onlan ikna etmek için sürekli tebliğ ve telkinde bulu¬ 
nulmaktaydı. Bu nedenle fecre, on geceye, çift ve teke, gelip geçen 

geceye yemin edilerek, "ahiret gerçeğini idrak edebilmek için bu dört 
şey delil olarak yetmez mi?" denilmiştir. Dolayısıyla, akıl sahibi bir 
kişi için bu delil yeterli olacağından başka herhangi bir delile ihtiyacı 
olmayacağı vurgulanmış olmaktadır. 

Bu yeminlerin nerede ve nasıl kullanıldığını tayin ettikten sonra, 

herbir yeminin konu içindeki delil olma özelliklerini inceleyelim, ön¬ 
ce *'fecr"e yemin edilmiştir. Fecr, taıı yerinin ağarmasıdır. Yani, ge¬ 
cenin karanlığı ile gündüzün aydınlığı arasında çizgi şeklinde gözü¬ 

ken aydınlıktır. Bundan sonra "on gece"ye yemin edilmiştir. Bundan 
murat, ay ın otuz gecesinin her on gecesidir. Yani, ay ın ince bir tır¬ 
nak şeklinde olduğu ve her gece büyüyerek aydınlığa ulaştığı ilk on 

gece, ay ın büyük bir kısmının aydınlık olduğu ikinci on gece; ve ni¬ 
hayet ay ın yavaş yavaş küçülerek gecenin karanlık kısmının arttığı 
ve sonunda tamamen karanlık olduğu son on gecelerdir. Daha sonra 
"çift ve tek"e yemin edilmiştir. Çift, iki ile birlikte bulunanlardır. Me¬ 
sela; 2,4,6,8 gibi. Tek ise, iki ile birlikte bulunmaz. Mesela; 1,3,5,7 
gibi. Genel olarak değerlendirirsek, bundan kasıt kainatın bütün 

unsurları olabilir. Çünkü herşey ya çifttir, ya da tektir. Burada ise 
gece ve gündüzden söz edildiğine göre, konuyla ilgisi gereği çift ve 

tek’ten kasıt, günlerin devri ve bir, iki, üç şeklinde devam eden ay'm 
tarihleridir... Sonunda ise "geçen gece"ye yemin edilmiştir. Yani, 
dünya üzerinde yayılmış bulunan ancak, güneşin görülmesiyle bit¬ 
mek üzere olan karanlıktır. Karanlık, ufuktan aydınlığın başlama¬ 

sıyla bitmektedir. 
Bu dört şeyi topluca ele alırsak, onlara yemin edilmesinin nedeni¬ 

nin, Hz. Peygamberin haber verdiği ceza ve mükafaatın hak olduğu¬ 
nu vurgulamaya yönelik olduğunu anlanz. Bunlar aynı zamanda. 
Kadir olan Rabb'in kainatın hakimi olduğu gerçeğine de delalet et¬ 
mektedirler. Allah'ın yaptığı hiçbir iş anlamsız, maksatsız ve hik- 
metsiz olamaz. O nun yaptığı her şey açıkça bir hikmete dayanır. Bu 
kainata gece iken birdenbire güneş çıktığını veya ay in bir gün hilal, 
diğer gün dolunay şeklinde gözüktüğünü, ya da gecenin bitmemece- 

sine uzadığım, günlerin değişmesinde hiçbir kural olmadığını, dola¬ 

yısıyla tarihlerin hesap edilemiyeceğini, gün, ay ve yılın bilinemiye- 
ceğini görmek mümkün değildir. Bu nizam sayesinde, hangi tarihte 
bir işe başlanıp ne zaman bitirildiği, yaz mevsiminin başlaması, son¬ 
bahar ve kışın gelmesi tayin edilir. Kainatın diğer sayısız elemanları¬ 
nı bir kenara bıraksak bile, insan sadece gece ve gündüzün düzeni 
hakkında düşünmeye zahmet etse, eşsiz sistem, bu nizamı bir Ka 
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dir-i Mutlak'ın meydana getirmiş olduğu hakkında ona şehadet ede¬ 
cektir. Bu Kadir-i Mutlak yeryüzünü kurmuş ve üzerindeki mahlu¬ 
kuna yayışız menfaat varetmiştir. Hikmet ve kudret sahibi Hâlikm 

yarattığı dünyada yaşayan bir insan, ahiretin ceza ve mükafatım in¬ 
kar ediyorsa bu şahıs mutlaka iki tip aptallıktan birisine düşmüş 
olur: Birincisi: Hâlikm kudretini inkar ettiğinde asbnda şunu demek 
istiyor; benzersiz bir nizamı yaratmaya muktedirdir, ama onu tekrar 
yaratmaya ve insana ceza ya da mükafat vermeye, muktedir değildir. 
İkincisi; yaratılışın hikmetini inkar ettiğinde böyle bir zanda bulun¬ 
muş olur. Bu dünyada insan; akıl, zeka vc bazı şeylerde tasarruf 
hakkı verilerek yaratılmıştır, ama akıl ve yetkileri nasıl kullandığı¬ 
nın hesabı sorulmayacak, iyi amele mükafat ve kötü amele de ceza 

verilmeyecektir. Bu iki görüşten herhangi birinde olan kişi, ancak 

aşın derecede aptal ve ahmaktır. 
2. Gece ve gündüz nizamı, ceza ve mükafaatın varlığına delil göste¬ 

rildikten sonra onun muhakkak gerçekleşeceğini belirtmek için in¬ 
sanlık tarihinden de delil getirilmiştir. Tarihte bilinen birkaç kavmin 
akıbetinin zikredilmesi, kainatın körükörüne fıtrat kanununa bağlı 
olmadığını ispat etmek içindir. Hikmet sahibi olan Allah, kainatı ay¬ 
nı zamanda idare de etmektedir. Yani kainatta sadece tabiat kanunu 
değil ahlaki kanun da yürürlüktedir. Bunun gereği olarak da amelle¬ 

re ceza ya da mükafaat verilmesi lazımdır. Kainatta cari olan ahlaki 
kanunun belirtileri bu dünyada mevcuttur. Bu belirtiler, aklı olanla¬ 
ra kainatın fıtratının ne olduğunu gösterir. Az önce zikredilen ka¬ 
vimler de ahiret inancına kayıtsızlardı. Allah'ın ceza ve mükafaatın- 
dan korkusuz olarak yaşıyorlardı. Sonunda fâsid nizamların ve müf- 
sid olanların akıbetinde olduğu gibi, onlar da azaba çarptırıldılar. İn¬ 

sanlık tarihinin tekrarlanan bu tecrübesi iki şeyi ispatlamaktadır: 
Birincisi, ahireti inkar eden her kavim ahlâki bozgunluğa uğrar ve 
bu bozgunluk, sonunda onun felaketine sebep olur. Ahiret bir ger¬ 
çektir. Gerçeğe karşı gelenlerin sonu nasıl olacaksa ahirete karşı ge¬ 
lenlerin sonu da aynı olacaktır. İkincisi, amellerin tam manasıyla ce¬ 

za ve mükafaatı hiçbir zaman bu dünyada verilemez. Çünkü bir kav¬ 
min fesadı haddi aştığı zaman hemen azaba çarpılırlar. Dolayısıyla 
yıllarca, asırlarca fesat tohumu ektikten sonra ölenler bu dünyada 
hiç azap çekmemiş olurlar. Oysa Allah'ın adaleti gereği onlar sorgu¬ 

lanmak ve yaptıklarının cezası verilmelidir. (Kur'ân-ı Kerim de ahi¬ 
rete dair bu tarihi ve ahlâki istidlal yer yer verilmiştir. Geçtiği yerler¬ 
de açıklama yaptık. Mesela bkz. A'raf an: 15-16, Yunus an: 12, Hud 

57-105-115, İbrahim 9, Nemi 66-86. Rum an: 8, Sebe an: 25, Sad 
29-30, Mümin an: 80, Duhan an: 33-34, Casiye an: 27-28, Kaf an: 

17, Zariyat 21). 
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7 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?3 
8 Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi-4 

9 Ve vadilerde kayalan oyup-biçen Semud'a?5 
10 Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun*a?6 
11 Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. 
12 Böylece oralarda fesadı 'yaygınlaştırıp-arttırmışlardı/ 
13 Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıver¬ 

di. 
14 Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.7 
15 Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona 

bir keremde bulunsa, ona nimetler verse: "Rabbim bana ikramda bulu- 

du" der.8 

AÇIKLAMA 

3. "lrem,,den murad Ad kavmidir. Kur'ân-ı Kerim ve Arap tarih ki¬ 
taplarında "Ad-i Ula" şeklinde zikredilmiştir. Necm suresinde de bu 
şekilde geçmektedir. (Necm 50), Yani, kendilerine Hud Peygamber 
gönderilen Ad kavmine azab indirilmiştir. Buna karşılık Arap tari¬ 
hinde bu azaptan kurtulup yaşayanlara HAd-i Uhra” ismi verilmiştir. 
Kadim Ad kavmine "İrem" denmesinin nedeni, bunların Sami ırkın¬ 
dan Hz. Nuh'un oğlu Sam ve onun da oğlu İrem'den geldiklerinden 
dolayıdır. Meşhur olan diğer bir kolu da Kur an da Semud olarak zik¬ 
redilmiştir. Başka bir kolu da Arami dir (Arameans). Başlangıçta 
Şam’ın kuzey bölgesinde yaşamışlardır. Onların lisanı olan Aramie- 
ce (Arameac) Sami lisanlarının en önemli koludur. 

Ad kavmi için "ZatüU imad" (yüksek sütun sahibi) kelimesi kulla- 
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nılmıştır. Çünkü onlar yüksek binalar inşa ediyorlardı. Dünyada bu 
gibi binalar ilk önce onlarla başlamıştır. Başka bir yerde Kur an on¬ 
ların özelliklerini şöyle zikreder. "Siz her yüksek yere koca bir bina 
kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağ¬ 
lam yapılar mı edinirsiniz?" (Şuara 128-129). 

4. Yani, kendi devrinde benzersiz bir milletti. Şan, şöhret ve kuv¬ 
vet itibariyle onlardan üstünü yoktu. Kur an ı Kerim başka bir yerde 
onlar hakkında şöyle buyurmuştun "Sizi uyarmak üzere aranızdan 
bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir haber gelmesine mi şaşı¬ 
yorsunuz? Allah'ın sizi Nuh kavmi yerine getirdiğini ve vücutça da 
onlardan üstün kıldığını hatırlayın. Kurtuluşa erebilmeniz için Al 
lah'ın nimetlerini anın'1 (A raf 69). Bir yerde de şöyle buyurulmuştur: 
"Ad kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamış, bizden daha 
kuvvetli kim vardır" demişti. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın on¬ 
lardan daha kuvvetli olduğunu görmüyorlardı, değil mi? Ayetlerimi¬ 
zi bile bile inkâr ediyorlardı" (Fussulet 15). Bir başka yerde ise, şöyle 
buyurulmuştur: Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız" (Şuara 
130). 

5. "Vadi-i Kuraldan maksat Semud kavminin dağlan yontarak bi¬ 
nalar yapmasıdır. Galiba tarihte dağlar içinde bina yapmaya başla¬ 
yan ilk kavim Semud kavmiydi. (Bkz. A raf an: 37-59, Hicr an: 45. 
Şuara an: 95-99. 

6. Firavn için "Zü'l evtad" (kazıklar sahibi) denmiştir. Sâd suresi 
12. ayetde de bu kelime kullanılmıştır. Bu tabirin birkaç anlamı ola¬ 
bilir. Fir'avn ın askerleri kazıklara benzetilmiş ve dolayısıyla asker 
sahibi anlamına, kazıklar sahibi denmiş olabilir. Çünkü Fir’avn ın 
saltanatı askerlerine dayanmaktaydı. Bir de, Fir avn'ın askerleri ne¬ 
rede kamp kursa orada her taraf kazıklarla dolu gözükmekteydi. 
Çünkü kurduklan çadırlar kazıklara dayanıyordu. "Kazıklar Sahi¬ 
bi" tabirinden murad, Fir'avn'ın, kazıklar dikerek insanlara azab et¬ 
mesi de olabilir. Aynca Mısır ehramlarına kazık denmiş olması da 
mümkündür. Çünkü ehramlar Firavunlar ın azametinin alametiy¬ 
di. Nitekim onlar asırlardır yeryüzünde kazık gibi durmaktadırlar. 

7. "Zalimlerin ve müfsidlerin hareketlerini gözetlemek için pusu 
kurmak" bir temsil olarak kullanılmıştır. Pusu, aslında, münasip bir 
an bulduğunda hücum edebilmesi için bir şahsın gizlenerek bakma¬ 
sıdır. Av, akıbetinden habersiz ve gafil olarak gelir ve tuzağa düşer. 
Zalimlerin Allah karşısındaki durumları da aynen böyledir. Allah ın 
kendilerini gözetlediğini düşünmeden dünyada fesad ve fitne çıka- 
nrlar. Kayıtsız ve korkusuzca kötülüklerine devam ederken Allah'ın, 
artık geçmesine izin vermeyeceği an gelir ve azaba çarpılırlar. 

8. Burada genel ahlâk konusunda eleştirilmektedirler. Yapılan 
tenkit, dünyada böyle bir tutum içinde olanların sorgulanmayacağı 
zannı ve yaptıklarının ceza ya da mükafatsız kalmasının mantığı 
noktasında toplanmaktadır. 
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16 Ama ne zaman onu deneyerek, nzkını kıssa, hemen: "Rabbim ba¬ 
na ihanette bulundu." der.9 

17 Hayırp;10 aksine, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.11 

18 Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.12 
19 Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsu¬ 

nuz.13 
20 Malı da 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.14 
21 Hayır;10 yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu, 
22 Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler de dizi dizi durduğu za¬ 

man;16 
23 O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, 

ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?17 

24 Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebil- 
seydim." 

25 Artı o gün hiç kimse, (Allah’ın) vereceği azab.gibi azablandıra- 

maz. 
26 Onun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. 
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27 Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,18 
28 Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.*9 

29 Artık kullarının arasına gir. 

30 Cennetime gir. 

AÇIKLAMA 

9. Yani, insan materyalist hayat felsefesi gereği bu dünyada mal, 
varlık ve iktidar elde etmeyi her şeyin ölçüsü kabul eder. Kendisine 
bunlar verildiğinde "Allah beni şereflendirdi" der. Mali bakımdan bi¬ 
raz zor durumda kalsa bu kez "Allah beni zelil etti" der. Ona göre şe¬ 
ref ya da zilletin ölçüsü mal ve iktidar sahibi olmaktır. Halbuki o, Al¬ 
lah'ın, bu dünyada insanlara verdiği nimeti imtihan için verdiği ger¬ 
çeğini anlamamaktadır. Allah eğer bir kimseye kuvvet ve güç vermiş¬ 
se, bu, onu imtihan etmesi içindir. Bu durumda ya şükreder ya da 
nankörlük eder. Eğer Allah bir kimseye yoksulluk ve mali darlık ver¬ 
mişse bu da onun için imtihandır. Söz konusu kişi bu durumda ya 
sabreder ve helal sınırlar içinde kalarak bu zorluğa dayanır, ya da 
ahlâk ve doğruluğun sınırlarını aşarak haksız yollara başvurur ve 
Allah a küfreder. 

10. Yani, bu. kesinlikle izzet ve zilletin ölçüsü değildir. Siz çok yan¬ 
lış düşünüyorsunuz. Ahlâki iyilik ve kötülük asıl ölçü iken, siz mal 
ve iktidarı izzet ve zilletin ölçüsü yaptınız. 

11. Yani, babası hayatta iken yetime yapılan muamele başka idi. 
Babası öldükten sonra komşular ve uzak akrabalar bir yana kendi 
amca, dayı ve ağabeyi bile ondan yüz çevirmiştir. 

12. Yani, cemiyetinizde fakirlere yedirme alışkanlığı yoktur. Ken¬ 
diniz yedirmediğiniz gibi başkalarını da buna teşvik etmiyorsunuz. 
Buna hiç aldırmıyorsunuz. 

13. Arabistan'da kadınlar ve çocuklar zaten mirastan mahrum bı¬ 
rakılıyorlardı. Kafirler, mirasın sadece harb eden ve kabilesini koru¬ 
yan erkeklere ait olduğunu düşünüyorlardı. Bunun dışında kalan¬ 
ların miraslarını ise kim güçlüyse tereddütsüz o sahipleniyordu. 
Hakkını savunamayanlar, zayıflar da bundan mahrum kalıyorlardı. 
Hak ve hukukun emniyeti yoktu. Sadece, dürüstlüğü kendilerine 
gerekli görenler hak sahiplerine haklarını verirlerdi. 

14. Hak ya da değil, helal ya da haram düşünmüyorsunuz. Yani 
caiz olup olmamasına, helal veya haram a aldırmıyorsunuz. Ne pa¬ 
hasına olursa olsun malı ele geçirmede tereddüt göstermiyorsunuz. 
Ne kadar mal sahibi olsanız da gözünüz doymuyor. 

15. Siz, yanlış düşünceniz gereği, bu dünyada istediğiniz gibi yaşa- 
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yacağınızı ve hiçbir sorguya tabi tutulmayacağınızı sanıyor; ceza ve 
mükâfatı da inkar ediyorsunuz. Bu nedenle dünyada böyle bir dav¬ 
ranış içinde bulunuyorsunuz. Ama o ceza ve mükafaat günü mu- 

hâkkâk ğclcccktir. 
16. Buradaki ifade olan " ^ ^ " (Rabbin geldi)’den, Allahın bir 

yerden bir başka yere naklolması anlaşılmaz. Bunu bir benzetme 
olarak anlamalıyız. Buradaki düşünce: Allah'ın iktidar, saltanat ve 

kahhariyet alametlerinin gözükeceği maksadını taşımaktadır. Şu 
misalde olduğu gibi: Bu dünyada bir padişahın askerleri ve yüksek 
memurlan bir yere geldiklerinde, padişahın kendi gelişindeki psiko¬ 

lojik havayı oluşturamazlar. Ayetteki ifadede Allah, kendisinin gel¬ 

mesini bunun için kullanmıştır. 
17. Buradaki kelime iki anlama gelebilir: Birincisi, o gün insan 

dünyada ne yaptığını hatırlayacak ve bunun üzerine üzülecek, uta¬ 
nacaktır. Fakat o gün üzülmenin ve utanmanın hiç faydası olmaya¬ 
caktır. İkinci olarak, o gün insan aklı başına gelecek ve peygamber¬ 
lerin dediğinin doğru olduğunu anlayacaktır. Aynca peygamberle¬ 
rin tebliğini kabul etmemekle ne büyük aptallık etliğini görecektir. 

Ancak bu. ona hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
18. "Nefs-i mutmainne" den murad. hiçbir şüphe ve tereddüt taşı¬ 

madan. itminan-ı kalple ve Allah’ı Rab kabul edip O nun peygamber¬ 
lerinin getirdiği dini de hak din bilerek Allah'a ulaşan insandır. O in¬ 
san. Allah Rasulünün getirdiği her akide ve ameli hakk olarak kabul 
eden ve Allah'ın dininin yasakladığından mecburen değil, seve seve 
kaçınarak uzak durandır. O insan Allah yolunda ne fedakarlık gere¬ 

kiyorsa yapan. O'nun yolunda türlü zorluk ve eziyet geldiği halde sa¬ 
kin kalbiyle O na dayanan, dünyanın İslâm dışı lezzet ve menfaatle¬ 
rinden mahrum kaldığı halde onlan özlemeyen, tersine bu konuda 
kalbi mutmain olarak hakk dini takip edip bu pisliklerden korunan¬ 
dır. Aynı keyfiyete Kur an bir başka yerde "Şerhu sadr" tabirini ver¬ 

miştir. (Enam 125) 
19. Bu. ona ölüm arımda söylenecektir. Kıyamet günü tekrar diril¬ 

tilip haşr meydanına gittiğinde. Allah'ın mahkemesinin her merha¬ 
lesinde ona itminan verilecektir. Çünkü o. Allah’m rahmetine yak¬ 

laşmaktadır. 

FECR SURESİNİN SONU 
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90 

BELED SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayet teki "beled" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: İçeriği ve üslubu, Mekke döneminin başlangıcında 

nazil olan surelere benzemektedir. Ama surenin içindeki bir işaret, 
bu sürenin nüzul zamanının, Mekkeli kafirlerin Rasulüllah'a düş¬ 
man kesilerek O na karşı her türlü zulmü ve haksızlığı reva gördük¬ 

leri döneme denk düştüğünü göstermektedir. 
Konu: Bu surede geniş bir konuya kısa kısa cümlelerle, özet ola¬ 

rak değinilmiş ve konu toparlanmıştır. Bu da Kur an-ı Kerim ın icazı¬ 

dır ki hakkında koca bir kitap yazılabilecek büyük bir konu, bu kü¬ 
çük surede kısa kısa cümlelerle ve müessir ifadeyle beyan edilmiştir. 
Surenin konusu, insanın dünyadaki yerini anlatmak ve aynı za¬ 
manda Allah ın insan için iki yol olarak saadet ve şekaveti açık bırak¬ 
tığını belirtmektedir. İnsana, bu iki yolu görmek ve takip etmek im¬ 
kanı da yaratılmıştır. Saadet yolunu takip ederek güzel bir sona var¬ 

mak veya şekavet ederek kötü sona ulaşmak insanın gayretine bağ¬ 

lıdır. 
önce Mekke şehrine ve onun içinde bulunan Rasulullah'ın üze¬ 

rindeki musibetlere yemin edilerek, Rasulullah nazarında bütün 
Ademoğlu nun vaziyeti; dünyanın insan için bir dinlenme yeri olma¬ 
dığına delil olarak ileri sürülmüştür. İnsan bu dünyaya meşakkat 
içinde gelmiştir. Aynı konuyla ilgili olan Necm Suresinin 39. ayeti ile 

birleştirecek olursak, insanın istikbalinin, bu dünyadaki çalışması- 
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na ve meşakkatine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan sonra insanın yanlış düşüncesi olan "bu dünyada sadece 

insanın varlığı vardır ve ondan üstün güç yoktur. İnsandan hesap da 

sorulmayacaktır" inancı düzeltilmektedir. 
Daha sonra, insanın pek çok cahiliye tasavvurlarından biri olan, 

bu dünyada büyüklük ve fazilet için ne gibi yanlış ölçüler kabul edil¬ 

diği misal olarak ileri sürülmüştür. Bazı şahislar büyüklük için gös¬ 
teriş olarak yığmlarca mal sarfeder. israf ettiği mal ile kibirlenir, 
halk da ona özenir. Halbuki onu gözeten Zat, kazandığı malı hangi 
yol ile kazandığını, ne niyetle ve hangi maksatla sarfettiğini gözetle¬ 

mektedir. 
Bundan sonra Allah şöyle buyurmuştur: Biz insana ilmi vasıtalar 

ve düşünme yeteneği vererek onun önünde iyi ve kötü olmak üzere 
iki yol açtık. Bir yol onu ahlâkî alçaklığa götürür ve onu izlemek için 
hiçbir gayrete de ihtiyacı yoktur. Tersine nefsini dünyevi lezzetlere 
bırakması yeterlidir. İkinci yol ise ahlâkî yüksekliğe ulaştırır. Bu yol¬ 
daki zor geçitlerden geçebilmesi için kendi nefsine cebretmesi gere¬ 
kir. İnsan, zaafı nedeniyle bu zor geçitten geçmek yerine, aşağı düş¬ 

meyi tercih eder. 
Sonra Allah, o zor geçidin ne olduğunu açıklamaktadır. Bu geçit, 

insanın oradan geçerek yükselebileceği yoldur. O zor geçit: İnsanın 
gösteriş, kibir ve riya için mal sarfetmeyi bırakarak; malı yetimlere, 
miskinlere yardım için satfetmektir. Allah a ve onun dinine iman 
ederek iman edenler topluluğuna katılmaktır. Böyle insanlardan 
oluşan bir cemiyet kurulmalı ve mensuplan birbirlerine hakkı ve 
sabn tavsiye etmeli, insanlara merhamet göstermelidirler. Bu yolda 
yürüyenler Allah'ın rahmetine layık olurlar. Tersine öbür yolu izle¬ 

yenlerin sonu ise, içinden çıkış yolu bulunmayan cehennem ateşi¬ 

dir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hayır;1 bu şehre yemin ederim/2 
2 Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,3 

AÇIKLAMA 

1. Bundan önce Kıyamet suresi an: 1 de bunu izah etmiştik. Söze 
‘ değir’ ile başlayarak daha sonra yemin edilmesinin anlamı: Güya 
önce bir konu tartışılmaktaydı. O reddedilerek şöyle buyurulmakta- 
dır; "değil, sizin dediğiniz gibi değildir. Fakat filan filan üzerine ye¬ 
min ederim ki asıl şey şudur." Burada şöyle sorulabilir: Reddedilen 
şey neydi? Bu soruya sonraki muhteva delalet etmektedir. Mek¬ 
ke'deki kafirler şöyle diyorlardı: Bizim hayatımızda hiçbir sapıklık 
yoktur. Dünyadaki hayat sadece yeyip, içmek ve eğlenmek, sonra da 
ölmektir. Hz. Muhammed (s.a) bizim bu hayat şeklimize boşuboşu- 
na yanlış ve sapık demekte ve bizi korkutmaktadır. Bir de yaptıkları¬ 
mızın hesabının sorulacağını, ceza ya da mükafaat verileceğini bo¬ 
şuna söylemektedir. 

2. Yani Mekke şehri. Burada şehre niçin yemin edildiğini açıkla¬ 
maya ihtiyaç yoktur. Mekkeliler bu şehrin tarihçesini iyi biliyorlardı. 
Daha önce çöl olan, dağlar arasında susuz, bitkisiz bir vadiydi. Hz. 
İbrahim, hanımı ile kundaktaki çocuğunu hiçbir güvence olmadan 
burada bırakmıştı. O zamanlarda inşa edilen beyt "e insanlar hacc 
için çağnldıklannda, çevresinde bunu duyacak hiç kimse yoktu. An¬ 
cak daha sonra bu şehir bütün Arabistan'ın merkezi olmuş ve ha¬ 
ram kılınmıştı. Asırlardır anarşi içinde yaşayan Arabistan'da bun¬ 
dan başka emin bir yer yoktu. 

3. Müfessirler buradaki kelimenin üç anlama geldiğini açıklamış¬ 
lardır. Birincisi, sen bu beldede mukimsin. Senin burada bulunman 
dolayısıyla şehrin azameti artmıştır. İkincisi, bu şehir haramdır ama 
bir zaman gelecek, belli bir süre için burada harb olacaktır. Üçüncü- 
sü, bu şehirde vahşi hayvanlan öldürmek, ağaçlan kesmek Arablar 
indinde haramdı. Burada her şey emin sayılırdı. Hal böyleyken senin 
emniyetin yoktur. Sana eziyet vermek ve hatta seni öldürmeyi plan¬ 
lamak helâl sayılmaktadır. Kelimenin anlamı açısından bu üç tefsir 
de imkan dahilinde olmasına rağmen, ilerideki konuyu düşünürsek 
anlaşılıyor ki ilk iki mananın konuyla ilgisi yoktur. Ancak üçüncü 
anlam burada uygun düşmektedir. 
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3. Babaya ve doğan-çocuğa da.4 
4 Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.5 
5 O, hiç kimsenin kendisine asla güç yctiremeyeceğini mi sanıyor?6 

6 O: "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.7 
7 Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?8 

8 Biz ona iki göz vermedik mi? 

9 Bir dil ve iki dudak?9 

AÇIKLAMA 

4. Baba ve ondan olan evlat ifadesi kullanılarak insanın kendisi 
kasdedilmiştir. Bu nedenle baba dan kasıt Adem (a.s)'dir. O ndan 
olan evlattan kasıt, şimdiki ve gelecekteki dünyada bulunan bütün 
insanlardır. 

5. Yukarıda zikredilen şekildeki yemin, bunun üzerine de edilmiş¬ 
tir. insanın meşakkat içinde doğmasmdan maksat, insanın bu dün¬ 
yaya eğlence ve dinlenme için getirilmediğidir. Tersine, bu dünyada 
mihnet ve meşakkat çekmek için yaratılmıştır. Hiçbir insan bu zor¬ 
luktan istisna değildir. Mekke şehri, bir Allah ın kulunun meşakka¬ 
te girerek bu ev'i inşa ettiğine ve sonra Arabistan'ın merkezi olduğu¬ 
na şahittir. Mekke şehri, bir gaye için türlü türlü musibetlere katla¬ 
nan Hz. Muhammed'in de haline şahittir. Hatta burada vahşi hay¬ 
vanlara emniyet varken O na rahat yoktur. Ana rahminde nutfe ha¬ 
linden ölüme kadar süren insan hayatı şahittir ki Ademoğlu zahmet, 
meşakkat, mihnet, tehlike ve şedid merhalelerden geçmektedir. Si¬ 
zin en imrendiğiniz insanlar bile ana kamınd ayken tehlike içindey¬ 
di. Orada ölebilir veya düşük olabilirdi. Doğum anında ise o insan 
ölüm ve hayat arasındadır. Doğumdan sonra ise o kadar çaresizdir 
ki bir kimse alıp bakmasa ölebilir. Yürümeye başladığında her adım¬ 
da düşer. Çocukluktan büluğ çağına ve yaşlanıncaya kadar türlü 
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bedenî değişiklikten geçmiştir. Bu değişiklik sırasında yanlış bir ge¬ 
lişme olsaydı can kaybına uğrayabilirdi. Bir padişah ve diktatör ya¬ 
takta bile olsa her an bir ayaklanma olmasından korkar. Dünyayı 
fethetmiş bile olsa, halkının isyan edebileceği korkusu ile yaşar. Ka¬ 
run. kendi döneminde, servetini nasıl artıracağı ve onu nasıl koruya¬ 
bileceği düşüncesi içinde yaşardı. Hasılı, hiçbir insan tamamen gü¬ 
ven içinde değildir. Çünkü insan meşakkat içinde yaratılmıştır. 

6. Yani, insan bu durum içindeyken, dünyada istediğini yapacağı, 
üstünde kendisine hesap soracak kimse olmadığı düşüncesinde na¬ 
sıl olabilir? Halbuki kendi takdirinin başkasının elinde olduğunu 
ahiretten önce bu dünyada da görmektedir. Allah'ın karan karşısın¬ 
da bütün tedbirler anlamsız kalır. Bir yer sarsıntısı, bir fırtına, ne¬ 
hirlerin ve denizlerin kabarması ona Allah'ın gücü karşısında çare¬ 
siz olduğunu göstermek için yeterli değil midir? Anî bir olay sağlıklı 
bir insanı felce uğratabilir. İktidar sahibi Allah bir çırpıda onu alaşa¬ 
ğı edebilir. Daha önce kendilerine karşı çıkmaya kimsenin cesaret 
edemediği en yüksek ve güçlü milletler, takdir değiştiği zaman dün¬ 
yada hor duruma düşerler. İnsan, kendisinin üzerinde bir kimse ol¬ 
madığını nasıl olur da düşünebilir? 

7. Bu lafzın manası 'Yığın yığın mal heder etti "dir. Bu ifade şu an¬ 
lama gelmektedir: insan kendi mal varlığı karşısında kibirlenerek, 
'yığın yığın mal serfatmeme rağmen benim için farketmez çünkü çok 
malım var' der. Bu harcamayı iyt bir iş için değil sadece gösteriş için 
yapmıştır. Ileriki ayetlerden, servetini büyüklük taslamak ve göste¬ 
riş için sarfettiği anlaşılmaktadır. Yani şairlere büyük mükafaatiar 
vererek, evlenme ve ölüm merasimi için binlerce kişiye yemek vere¬ 
rek, kumarda kazandığı zaman develer keserek, festival ve törenler 
yaparak, bu gibi diğer eğlencelerde birbiriyle yarışarak, meşhur ol¬ 
mak için mal sarfediyorlardı. Bu şekildeki sayısız ve boşuna mera¬ 
simler cahiliye döneminde cömertlik alameti ve büyüklüğün işareti 
sayılırdı. Böyle harcamada bulunanlara kasideler yazılıyor, bunda 
da birbirleriyle yanşıyorlardı. 

8. Yani, büyüklük tastayanlar Allah'ın onlan gözetlediğini anlamı¬ 
yorlar. Onların bu serveti nasıl elde ettiklerini, niçin kullandıklannı, 
hangi niyetle ve ne maksatla harcadıklarını görmektedir. Onlar şöh¬ 
ret hırsı ve meşhur olmak için yaptıklan bu israfın Allah katmda bir 
değer taşıdığını mı zannediyorlar? Bu dünyada insanlan kandırdık - 
lan gibi Allah'ı da kandırabileceklerini mi sanıyorlar? 

9. Yani, biz ona ilim ve akıl vermedik mi? İki gözden kasıt, hayvanı 
gözler değil İnsanî gözlerdir. Yani, gözünü açıp bakarsa çevresinde, 
gerçeğin işaretlerini görecek ve yanlış ile doğru arasındaki farkı an¬ 
layabilecektir. Dil ve dudaklardan kasıt, sadece konuşan organlar 
değil aslında nefs-i natıkadır. Bu organların arkasında düşünme ve 
anlama yeteneği de vardır. Bu organlar, insanın hissettiğini dile ge¬ 
tirmek için araçtırlar. 
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10 Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik.10 
11 Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.11 
12 Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? 

13 Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermekltir; 
14 Ya da açlık gününde doyurmaktır, 
15 Yakın olan bir yetimi, 
16 Veya sürünen bir yoksulu.12 
17 Sonra iman edenlerden,13 sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, 

merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olma.14 
18 İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene). 
19 Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı 

Meş'eme)13 
20 'Kapılan kilitlenmiş' bir ateş onlann üzerinedir.16 

AÇIKLAMA 

10. Yani, biz insana sadece akıl ve düşünme yeteneği vererek kendi 
kendine yol bulsun diye bırakmadık. Aynca yol da gösterdik. Düşü¬ 
nerek ve anlayarak dilediğini seçmesi için ona iyilik ve kötülük, doğ¬ 
ruluk ve sapıklıktan oluşan iki yol açıkladık. Aynı konuyla ilgili ola¬ 
rak Dehr suresinde de şöyle buyurulmuştur: "Biz insanı katışık bir 
nutfeden yarattık, onu deneriz, bu yüzden onu işitir ve görür kıldık. 
Şüphesiz ona yol gösterdik, kimi buna şükreder kimi de nankörlük 
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eder." (Dehr 2-3) (Bkz. Dehr an: 3-5) 

11. " "m manası, kendisi için zor ve meşakkatli bir işe yönel¬ 
mektir. "Akabe" zor'geçit demektir. Zor geçit hakkında şöyle denir: 
Akabe geçilerek dağlann yükseklerine çıkılır. Bu nedenle bu ayetin 
anlamı, 'ona iki yol gösterdik" demektir. Birincisi, bu yol yükseklere 
gider ama meşakkatli ve zor geçitlere sahiptir. Onu geçmek için in¬ 
san nefsine, heveslerine ve şeytanın vesveselerine karşı mücadele 

etmelidir. İkinci yol onu uçuruma götürür. Bu yol kolaydır. Çünkü 
ona düşmek için bir meşakkata ihtiyaç yoktur. Kendini serbest bı¬ 
rakması yeterlidir. Nefsinin bağlanın gevşetmesi ile dalalete düşer. 
Kendisine iki yol gösterdiğimiz insan uçuruma giden yolu izlemiş ve 
onu yükseklere çıkartacak olan zor geçitten vazgeçmiştir. 

12. Yukanda onların israfından sözedilmiştir. Kendini büyük gös¬ 
termek ve başkalarına karşı iftihar etmek için israf ediyordu. Bu ne¬ 

denle burada mal sarfetme yolu gösterilmiş ve ahlâkî bozgunluğa 

uğramanın insanı yoksullaştıracağı açıklanmıştır. Bu tür harcama¬ 
da şehvanî lezzet yoktur. Tersine fedakarlık için nefsin zorlanması 
vardır. Köle azat etmek veya bir kimseye malî yardımda bulunmak, 

bir borçlunun borcunu ödemek, yük altında ve borç içinde olan ça¬ 
resize vardım etmek, aç bir kimseyi doyurmak, akraba veya komşu 

olan yetime destek olmak, iflas ve fakirlik dolayısıyla muhtaç duru¬ 
ma düşene yardımcı olmak gibi davranışlar belki insanlara şöhret 
kazandırmaz ve diğerleri gibi meşhur olmazlar ama ahlâkî bakım¬ 
dan yükselebilmeleri için bu zor geçitlerden geçmelidirler. 

Bu ayetlerde iyilikler zikredilerek. Rasulullah'a bunlann faziletle¬ 
ri açıklanmıştır. "Köle azat etmek" hakkında pek çok hadis rivayet 
edilmiştir. Bunlardan biri Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği hadistir: 
"Rasulullah şöyle buyurdu: "Mü min bir köle azat eden bir kimseyi 
Allah, o kölenin her uzvuna karşılık bir uzvunu cehennem ateşinden 
koruyarak mükafatlandıracaktır. Eline karşı el. ayağına karşı ayak, 
fercine karşı fere." (Müsned-i Ahmed. Buhari. Müslim. Tirmizi, Ne- 

seî). Hz. Ali b. Hüseyin (Zevnelabidin). bu hadisi rivayet eden Sad b. 

Mercan a şöyle sormuştu: Sen Ebu Hureyre den bu hadisi kendin 
duydun mu? O da "evet" demişti. Bunun üzerine İmam Zeynelabidin 
en kıymetli kölesini çağırdı ve onu hemen azat etti. Müslim'de şöyle 
beyan edilmiştir: Bu köle için on bin dirhem verenler vardı. İmam 
Ebu Hanife ve İmam Şa'bi bu ayete dayanarak, köle azat etmenin sa¬ 
dakadan daha efdal olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Allah bunu 
zikretmeyi sadakadan öne almıştır. 

Miskinlere yardımın fazileti hakkında Rasulullah'tan pek çok ha¬ 
dis rivayet edilmiştir. Birisi şu hadistir: Ebu Hureyre rivayet ediyor 
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ki, "Dul ve miskinlere yardım için uğraşmak, Allah yolunda cihad gi¬ 
bidir." (Ebu Hureyre diyor ki. Rasulullah'm, bununla uğraşan kimse 
namaz için kıyam etmiş ve hiç dinlenmemiş ya da peşpeşe oruç tut¬ 
muş ve hiç ara vermemiş gibidir" dediğini sanıyorum) (Buhari ve 

Müslim). 
Yetimler hakkında Rasulullah'm pek çok buyruğu vardır. Sehl b. 

Şad dan rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Ak¬ 
rabası olmayan yetime kefalet eden kişiyle ben cennette şöyle olaca¬ 
ğız. (iki parmağını yanyana göstererek)" (Buhari). Ebu Hureyre bir 
başka hadis daha rivayet eder: "Müslümanların evlerinden en iyisi 
evde yetime iyi muamele edilendir. En kötüsü ise kötü muamele edi¬ 
lendir" (Ibn Mace, Buhari), Ebu Ümame diyor ki, Rasulullah şöyle 

buyurdu: “Eğer bir kimse yetimin başını okşamışsa ve bunu sadece 
Allah rızası için yapmışsa, çocuğun kaşındaki saçlar sayısı kadar, 
okşayan kişiye sevap yazılacaktır. Bir kimse erkek ve kız yetime iyi 

muamele yapmışsa o ve ben cennette şöyle olacağız. Bunu dedikten 
sonra Rasulullah iki parmağını birleştirerek gösterdi." (Müsned-i 
Ahmed, Tirmizî). Ibn Abbas'tan rivayet edilmiştir. "Bir kimse yetimi 

kendi yemeğine ve içeceğine ortak etmişse Allah ona cenneti vacib 
kılmıştır. Affolmayacak bir günah işlemesi bundan müstesnadır." 
(Şerhu s-Sünne). Ebu Hureyre şöyle buyurdu: "Bir şahıs Rasulul- 

lah'a kalbinin çok katı olduğundan şikayet etti. Rasulullah şöyle de¬ 
di: Yetimin başını okşa ve miskinlere yemek yedir." (Müsned-i Ah¬ 

med) 
13. Yani bu özelliklerin yamsıra insanın mü min olması da şarttır. 

Çünkü imanı olmayanın hiçbir ameli salih sayılmaz ve Allah indinde 
kabul olmaz. Kur an da pek çok yerde, iyiliğin yalnız iman ile yapılır¬ 
sa kıymeti olduğu ve onun kurtuluşuna vasıta olacağı açıklanmıştır. 
Mesela Nisa suresinde şöyle buyurulmuştur: "Mü min olan erkek ve 
kadınlardan iyi işler işleyenler cennete girerler. Kıl kadar zulüm gör¬ 

mezler" (Nisa 124) Nahl suresinde ise şöyle buyurulmuştur "Kadın 
olsun, erkek olsun inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat 
yaşatacağız. Ecirlerini, yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz" 
(Nahl 97). Mü'min suresinde şöyle buyurulmuştur: "Kim bir kötülük 
işlerse ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim inana¬ 
rak yararlı iş işlerse, işte onlar cennete girerler, orada hesapsız şekil¬ 

de nzıklanırlar" (Mü'min 40). Kur an ı mütalaa edenler, nerede salih 
amele karşılık ecir verileceği zikredilmişse orada muhakkak imanın 

da şart koşulduğunu göreceklerdir, imansız bir ameli Allah kabul et¬ 
mez ve karşılığında mükâfaat vermeyi de vaat etmemiştir. 

Burada ayetteki önemli bir nokta gözden kaçınlmamalıdır. Ayette 
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"ondan sonra iman etti" denmemiştir. Şöyle buyurulmuştun "ondan 
sonra iman edenlere katıldı." Bunun manası şudur, sadece ferdî ola¬ 
rak iman etmek yeterli değildir. Her iman eden başka iman edenlerle 
birleşmelidir. Böylece mü minlerden bir toplum vücut bulur. Top¬ 
lumsal olarak da salih sayılmış ameller ikame edilir, kötü ameller de 
ortadan kaldırılır. Çünkü bu imanın gereğidir. 

14. Bunlar mü min toplumun iki özelliğidir ki iki kısa cümle ile be¬ 
yan edilmiştir. Birinci özellik, birbirine sabn telkin ederler. İkinci 
dzellik. birbirlerine merhameti telkin ederler. 

Sabır hakkında daha önce pek çok yerde açıklama yaptık. Kur - 
an-ı Kerim de bu kelime çok geniş anlamlarıyla kullanılmıştır. 
Mü minin tüm hayatı sabırla doludur. İman yolunun başlangıcın¬ 
dan itibaren sabır imtihanı başlar. Allah'ın emirlerine uymak ve ita¬ 
at etmek sabır ister. Allah ın ibadetlerine yerine getirmek sabır ister. 
Allah'ın haramlarından sakınmak sabırsız mümkün değildir. Kötü 
ahlâkı bırakmak ve temiz ahlâka uymak sabır ister. Adım adım insa¬ 
nı günaha teşvik eden şeylerden sakınmak ancak sabırla mümkün¬ 
dür. Hayatta sayısız olaylarla karşılaşır ki eğer Allah ın kanununa 
uyarsa bu dünyada mahrumiyetler ve musibetler ile karşıkarşıya 
kalır. Bunun tersine Allah a itaatsizlik yolunu izlerse o zaman pek 
çok fayda ve lezızetler elde etmeyi ümit edebilir. Sabır olmadan bu gi¬ 
bi şartlarda bir mü min kolay kolay günahlardan sakınamaz. Aynca. 
insan iman ettikten sonra nefs ve hevasından tutun ailesi, kabilesi, 
cemiyeti, kavmi, ülkesi, bu dünyadaki cin ve insanlara varıncaya ka¬ 
dar herkes ona karşı çıkmaktadır. Hatta Allah yolunda hicret ve ci- 
had etmeye sıra geldiğinde ona karşı çıkanlar karşısında sabır özelli¬ 
ği olmadan tutunamaz. Açıktır ki mü minler bu zor imtihanların her 
birinde her an yenilgiye düşebilir. Başarması çok zor bir iştir. Bunun 
tersine, her ferdi hem kendisi sabreden hem de sabn tavsiye eden 
mü minlerden müteşekkil bir toplumun hayatında, bu imtihanlara 
karşı yardımlaşma olursa toplumca başanya ulaşılır. Bu toplum 
şerre karşı büyük bir güç teşkil eder ki insanlık toplumunu iyiliğe 
götürmek için bu büyük bir ordu demektir. 

Şimdi "merhamet' e gelelim. Bu, iman edenlerin, mü min toplu- 
munun ayncalıklı bir vasfıdır. Onlar katı kalpli, merhametsiz ve za¬ 
lim bir toplum değildir. Mü minler, insanlığın merhametli, şefkatli ve 
birbirinin dert ortağı olanlara sahip toplumudur. Şahıs olarak bir 
mü min Allah'ın merhametinin bir gölgesidir. Toplum olarak da 
mü minlerdeki bu özelliği Allah'ın Resulü temsil eder ki Kur an onu 
şöyle tasvir etmiştir: "Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik 
(Enbiya 107). Rasulullahm en fazla üzerinde durduğu şey, ümmeti 
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arasında yaymaya çalıştığı yüksek ahlâkî meziyetti. Bu ise rahmet 
özelliğidir. Rasulullah'ın irşadlan incelendiğinde anlaşılacaktır ki. 
bu mesele Rasulullah'ın önünde en önemli mesele olarak yer almak¬ 

taydı. Cerir b. Abdullah rivayet ediyor. Rasulullah şöyle buyurdu: 
'insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buharî, 
Müslim). Abdullah b. Amr b. As şöyle rivayet etti: "Rasulullah buyur¬ 

du ki, merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yer yüzünde- 
kilere merhamet edin ki gök sahibi de size merhamet etsin" (Ebu Da- 
vud. Tirmizî). Saîd Hudrî Rasulullah'tan rivayet etti: "Merhamet et¬ 
meyene merhamet edilmeyecektir" (Buharı), lbni Abbas, Rasulullah 
şöyle buyurdu, dedi: "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklere 
ilgi göstermeyen bizden değildir." fTirmizî). Ebu Davud, Abdullah b. 

Ömer'den nakletti: "Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyükle¬ 
rin hakkını tanımayan bizden değildir." Ebu Hureyre diyor ki; "Ben 
Ebu'l Kasım dan duydum: Bahtsız insanm kalbinden merhamet alı¬ 
nır" (Ahmed, Tirmizî). lyaz b. Hamer rivayet etti: "Üç tip insan cen¬ 

netliktir. Birisi de, her akrabası ve Müslüman için merhametli, yu¬ 
muşak kalp taşıyandır" (Müslim). Numan b. Beşir rivayet etti: "Sen 
mü minleri, merhamet ve muhabbetli, birbiriyle dertleşen bir bünye 
olarak görürsün. Bünyenin bir uzvu sancı hissetse bütün bünye uy¬ 
kusuz kalır ve hastalanır” (Buharî ve Müslim). Ebu Musa Eş "art riva¬ 
yet etti: "Mü min, diğer mü min için duvar gibidir. Herkesin bir kısmı 
diğeri ile sağlamlaşır" (Buharî, Müslim). Abdullah b. Ömer rivayet et¬ 
ti: "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm de etmez, yar¬ 
dımdan da vazgeçmez. Bir kimse kardeşinin ihtiyacım gidermek için 
çalışırsa, Allah da onun hacetini görmek için çalışır. Bir şahsı bir 
musibetten kurtarırsa Allah da onu kıyamet günü bazı musibetler¬ 

den kurtarır. Bir Müslümanın ayıbım örterse Allah da kıyamet günü 

onun ayıbını örter." 
Bunlardan anlaşılıyor ki, iman ettikten sonra salih amel işleyen¬ 

lerin, iman edenler cemaatine katılmasına Kur an ın bu ayetinde 
işaret edilmiştir. Bundan ne gibi bir toplum kastedildiği açıklanmış¬ 

tır. 
15. Sağ ve sol kanatlar hakkında, Vakıa suresinde gerekli açıkla¬ 

mayı yapmıştık. (Vakıa an: 5-6) 
16. Yani, ateş onlan çevreleyecektir ve oradan çıkmaları mümkün 

olmayacaktır. 

BELED SURESİNİN SONU 
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ŞEMS SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin birinci ayetindeki "Şems" kelimesi sureye isim ol¬ 
muştur. 

Nüzul zamanı: Üslubtan, bu surenin Mekke döneminin başlangı¬ 

cında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu surenin nüzul zama¬ 
nı, Mekke'de Rasulullah'a muhalefetin şiddetlendiği dönemdedir. 

Konu: Sure, iyilik ve kötülük arasındaki farkı anlatmaktadır. İyi¬ 

lik ve kötülük arasındaki farkı anlamamakta ısrar eden insanlar ise 
kötülüğün sonu ile korkutuimaktadırlar. 

Sure konu bakımından ikiye ayrılmıştır. Birinci kısım başlangıç¬ 

tan 10. ayete kadar devam eder. İkinci kısım da 11. ayetten surenin 
sonuna kadar sürer. Birinci kısımda üç şey anlatılmıştır: Birincisi, 
güneş ve ay, gece ve gündüz, yeryüzü ve gökyüzü ve gökyüzünün bir¬ 

birinden farklı ve birbirine zıt olması gibi iyilik ile kötülük de birbi¬ 

rinden farklıdır. Netice olarak da birbirine zıttır. Bunlar şekil olarak 
aynı olmadıkları gibi netice itibariyle de aynı olamazlar. İkincisi, Al¬ 
lah insana hisler ve zihnî yetenekler vererek onu bu dünyada tama¬ 

men habersiz bırakmamıştır. Fıtri bir ilham aracılığıyla, şuuraltında 
bile olsa iyi ile kötü arasındaki farkı anlayabilecek, doğru ve yanlışı, 

hayır ve şerri birbirinden ayırdedebilecek hissi vermiştir. Üçüncü- 
sü, insanın geleceği Allah'ın ona verdiği irade ve karan kullanarak 
iyi ya da kötü eğilimlerden hangisini güçlendirip hangisini bastıra¬ 

cağına bağlıdır. Eğer iyilik eğilimlerini güçlendirir, takviye ederse ve 
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kötü eğilimlerden de nefsini temizlerse o zaman felah bulacaktır. 
Bunun tersine eğer nefsinin iyilik eğilimlerini bastınrsa, kötülük 
eğilimlerini ise serbest bırakır ve güçlendirirse başarısızlığa, hüsra¬ 

na uğrayacaktır. 
İkinci kısımda tarihten bir örnek olarak Semud kavmi verilmiş ve 

risaletin önemi vurgulanmıştır. Allah her insana ilim ilhamı vermiş¬ 
se de, bu, hidayeti için yeterli olmadığından dünyaya peygamberler 
gönderilmiştir. İnsan hayır ve şerri yanlış felsefe ve ölçülere göre ta¬ 
yin ederek sapıklığa düştüğü için, Allah onların fitil ilhamına destek 
olmak üzere peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Bunun 
nedeni, peygamberler insanlara, iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu 
açıkça göstersinler diyedir. Bunun bir örneği Hz. Salih (a.s)'dir. O, 

Semud kavmi için gönderilmiştir. Ama Semud kavmi kötülüğe o ka¬ 
dar batmışü ki Hz. Salih'e karşı koyup O nu yalanlamışlardı, ispat 
için Hz. Salih'ten bir mucize istemişlerdi. Onların bu taleplerine kar¬ 

şı Allah bir deveyi mucize olarak göndermişti. Ama buna rağmen on¬ 
lar kötülüklerinden vazgeçmediler ve içlerinden en kötüleri olan bi¬ 
risi bu deveyi öldürdü. Bunun sonucunda da bütün kavim helak 

edildi. 
Semud kıssası anlatılırken hiçbir yerde Kureyş'e hitap edilme¬ 

miştir. Yani bu surede Kureyş’e hitaben, eğer siz Semud kavmi gibi 
Nebi yi yalanlarsanız onların sonuna uğrarsınız'' denmemiştir. O dö¬ 
nemde Mekke'deki şartlar tıpkı Hz. Salih ve Semud kavminin içinde 
bulunduğu kötü şartlar gibiydi. Onun için bu şartlarda Semud kav- 

mini kısaca açıklamak yeterliydi. Çünkü Mekke'deki vaziyet, tıpkı 
tarihteki Semud kavminin işaret edilen şartlarına uyuyordu. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Güneşe ve onun parıltısına1 andoîsun. 
2 Onu izlediği zaman aya, 
3 Onu (güneş) parıldattığı zaman gündüze, 
4 Onu sanp-örttüğü zaman geceye,2 
5 Göğe ve onu bina edene,3 

AÇIKLAMA 

1. Burada "duha"' kelimesi kullanılmıştır. Kelime, aydınlık ve ısıya 
da delalet etmektedir. Arapça'da bunun genel anlamı, güneşin epey¬ 
ce yükselmesini ifade eden kuşluk vaktidir. Ama güneş yükseldiği 
zaman sadece aydınlık değil ısı da verir. Onun için 'duha" kelimesi 
güneşe nispet edildiği zaman, "aydınlık’' ve dolayısıyla gündüzün 
güneşli olması tam olarak ifade edilmiş olur. 

2. Yani, gece geldiğinde güneş örtülmüş olur. Gündüzün aydınlığı 
gece olunca kararır. Bu durum şöyle açıklanmıştın Gece güneş e or¬ 
taktır. Çünkü gece olduğu zaman güneş ufuktan aşağı batar. Dola¬ 
yısıyla unun aydınlığı dünyanın gece olan kısmına ulaşmaz. 

3. Yani, tavan gibi onu yeryüzüne astık. Bu ayette ve sonraki iki 
ayette "ma" kelimesi kullanılmıştır. Yani, "ma bennahâ", "ma ta- 
hahâ", "ma sevvaha" şeklinde kullanılmıştır. Müfessirler bu "ma yı 
mastar olarak anlamışlardır. Buna göre ayetleri şöyle tefsir etmişler¬ 
din "Gökyüzünü kaim etmeye yemin olsun", "yeryüzünü beşik yap¬ 
maya yemin olsun ”, "nefsin düzenlenmesine yemin olsun ". Bu üç 
cümleden sonraki ifade olan "nefse takva ve fücuru ilham etti" sözü, 
yukarıdaki tefsirlere uymamaktadır. Diğer müfessirler "ma yı, 
"men" veya "ellezi” manasında anlamışlar ve bu cümlelerin anlamını 
şöyle vermişlerdin "gökyüzüne asan", "yeryüzünü döşeyen" ve "nefsi 
düzenleyen". Bize göre bu ikinci şekil doğrudur, "ma "mn Arapça'da 
cansız ve aklı olmayan mahluklar için, kullanıldığına itiraz edilmez. 
Kur'an-ı Kerim in pek çok örneğinde mevcut olduğu gibi, "ma" "men" 
yerine kullanılmıştır. Mesela "ve la entum abidune ma a'bud" (Kafi- 
run-3), "Fenkihu ma tabe lekum min en-nisa" (Nisa 3), "ve la tenkihu 
ma nekaha âbâ ukum minen-nisâ" (Nisan-22). 
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6 Yere ve onu yayıp döşeyene, 
7 Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene/4 
8 Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan 

sakınmayı ilham edene (andolsun).3 

AÇIKLAMA 

4. Düzenlemekten kasıt, insana doğru ve dik bir cisim verilmesi; 
el, ayak ve beyin itibariyle insanın uygun bir hayat yaşayabilmesi 
için bunların hepsinin uyumlu olmasıdır, insana görme, duyma, do¬ 
kunma, tatma ve koklama hisleri verilmiştir. Bunların aracılığıyla 
en iyi şekilde ilim elde edebilir. Ona akıl, düşünce ve mantık, hayal 
gücü, hafıza, temyiz gücü, karar verme gücü, irade kuvveti ve diğer 
pek çok kuvvetler bağışlanmıştır. Bunlar dolayısıyla dünyada iş 
yapmaya muktedirdir. ‘Düzenleme'' ifadesi, insanların kötü yaratıl¬ 
madığı, iyi fıtrat üzere yaratıldığına da şamildir. Yapısında hiçbir eğ¬ 
rilik ve eksiklik bırakılmamıştır ki doğru yola gitmesine engel olsun. 
Aynı konu Rum suresinde şöyle belirtilmiştir: "Sen yüzünü Allah'a 
birleyici olarak doğruca din e çevir. Allah'ın fitrat kanununa ki. in¬ 
sanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez, işte 
doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler’’ (Rum 30). Resulul- 
lah (s.a) da şöyle açıklamıştır: “Her çocuk fıtrat üzere yaratılmıştır. 
Ancak ana ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Hay¬ 
van ana kamından sağlam olarak doğar. Onu, kulağı kesik olarak 
doğmuş gördün mü?" (Buharı, Müslim). Yani müşrikler cahiliye hu¬ 
rafeleri dolayısıyla sonradan hayvanların kulaklarını keserler. Yok¬ 
sa Allah hiçbir hayvanı ana kamından, kulağı kesik olarak dünyaya 
göndermez. Diğer bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu: "Rabbim 
buyuruyor ki, ben bütün insanları hanif (salim fıtrat) olarak dünya¬ 
ya gönderdim. Sonra şeytanlar gelerek onu din (onun fıtri dini)‘den 
saptırdılar. Benim helal ettiklerimi onlara haram ettiler, insanlara 
bana ortak koşmalarını söylediler. Oysa o ortaklar hakkında hiçbir 
delil indirmemiştim." (Müsned-i Ahmed) Müslim'de de bunun ben¬ 
zeri bir rivayet vardır. 

5. "İlham", "lehm" kelimesinden türemiştir. "Yutmak" anlamına 
gelir. "Lahama şey'un ve tehemehû" yani, "filan şahıs o şeyi yuttu" ve 
"elhemtuhu eş-şey" yani "ona yutturduk". Bu anlam esas alınarak, 
anlam itibariyle "ilham", ıstılah olarak Allah tarafından insanlara 
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şuur dışında, zihinlerinde yerleştirilmiş manasında kullanılmıştır. 
İnsanın nefsine iyi ve kötü yü ilham etmenin iki anlamı vardır. Birin¬ 
cisi, yaratıcısı ona iyi ve kötü eğilimi yerleştirmiştir ve bu his herkes¬ 
te mevcuttur. İkincisi, herkeste şuursuz olarak şu tasavvurlar oluş¬ 
muştur: Ahlâk bakımından hangi şey iyi, hangi şey kötüdür ve iyi 
ahlâk ve amel ile kötü ahlâk ve amel birbirine eşit değildir, fücur (kö¬ 
tü ahlâk) çirkin bir şeydir, takva (kötülükten sakınmak) iyi bir şey - 
dir. Bu düşünceler insan için yabancı değildir. İnsanın fıtratı bana 
aşinadır. Yaratıcısı ona doğuştan iyi ve kötüyü temyiz etme yeteneği 
vermiştir. Aynı nokta Beled suresinde şöyle ifade edilmiştin "Biz ona 
hayır ve şer olmak üzere iki yol gösterdik" (Beled 10). Dehr suresinde 
ise "Biz ona yolu gösterdik. Ya şükredici veya nankör olur" (Dehr 3) 
denmiştir. Kıyamet suresinde de şöyle buyurulmuştur: "Kendini kı¬ 
nayan (nedamet çeken) nefse yemin ederim ki..." (Kıyamet 2) ve 
"Doğrusu insan kendisini kurtarmak gayesiyle delil gösterse bile 
(kendini kurtaramaz). Çünkü gözü, dili ve ayağı gibi bütün uzuvları 
kendi aleyhinde şahitlik eder" (Kıyamet 14-15) 

Burada şu iyice anlaşılmalıdır ki, Allah fıtri ilhamı her mahluka- 
tın mahiyetine göre vermiştir. Tâhâ suresinde şöyle ifade edilmiştir. 
‘’Rabbimiz, herşeye yaratılışını verip sonra onu doğru yola iletendir, 
dedi." (Tâhâ 50). örneğin hayvanların her çeşidine kendi ihtiyacına 
göre ilim ilhamı verilmiştir. Sözgelimi balık kendi kendine yüzmeye 
başlar, kuşlar uçar, anlar kendi kendine petek yapar. İnsanlara da 
çeşitli mahiyetlerine göre ilham yoluyla ilim verilmiştir. İnsanın bir 
yönü, hayvanı varlığa sahip olmasıdır. Bu açıdan ilham yoluyla ilme 
en iyi örnek, doğumdan hemen sonra çocuğun annesinden süt em¬ 
meye başlamasıdır. Eğer Allah fıtrî olarak ona bu ilmi vermeseydi 
dünyadaki hiçbir teknik bunu öğretemezdi. İnsanın diğer yönü, 
kendisine akıl verilmiş olmasıdır. Bu bakımdan insanlar ilham yo¬ 
luyla verilen ilim işinde peş peşe keşif ve icatlarda bulunarak mede¬ 
niyeti ileri götürmüşlerdir. İcat ve keşiflerin tarihine bakılırsa görü¬ 
lecektir ki, icat kişinin kafa yormasının sonucu değildir. Her icat, 
başlangıçta insanın zihninde birdenbire oluşan ilhama dayanarak 
gerçekleşmiş, sonra da yeni bir icat olmuştur. Bu iki mahiyet dışın¬ 
da kişinin bir de ahlâkî varlığı sözkonusudur. Bu bakımdan Allah 
ona hayır ve şerrin farkım; haynn iyi. şerrin ise kötü bir şey olduğu¬ 
nu ilham olarak vermiştir. Bütün insan toplumlannın hayır ve şer 
tasavvurundan yoksun olmaması evrensel bir gerçektir. Bu nedenle 
tarihteki her nizamda iyiliğe mükafaat ve kötülüğe ceza tasavvuru 
vardır. Değişik şekilde de olsa bu vardır. Her devirde ve medeniyetin 
her seviyesinde bu tasavvurun mevcut olması, bunun insanın fıtra¬ 
tında mevcut olduğunun apaçık ispatıdır. Diğer bir delil de, bu ta¬ 
savvuru insanın fıtratında Hakim yaratıcısının varetmesidir. Çün¬ 
kü bu tasavvurun, insanın meydana geldiği maddi unsurlardan ve 
bu dünyanın maddî nizamını işleten kanunlardan kaynaklandığına 
dair bir iz yoktur. 
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9 Onu anndırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. 
10 Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yı¬ 

kıma uğramıştır.6 
11 Semûd 7(halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;8 
12 En 'zorlu bedbahtlan' ayaklandığında, 
13 Allah’ın elçisi onlara dedi ki: "Allah’ın (deneme için size gönderdi¬ 

ği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin."9 
14 Fakat onlar, onu yalanladılar, deveyi de yere yıkıp öldürdüler:10 

Rableri de günahlan dolayısıyla 'onlan yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orası¬ 
nı da dümdüz etti. 

15 (Allah, asla) Bunun sonucundan korkmaz. 

AÇIKLAMA 

6. Burada, yukarıdaki ayetlerde zikredilen şey üzerine yemin edil¬ 

miştir. Şimdi bu şeylerin nasıl delil olduğunu düşünelim. Kurân-ı 
Kerim in üslubunda, insanın zihnine yerleştirilmek istenen gerçek¬ 
ler için, görülen şeyleri delil olarak ileri sürmek vardır, insan bu şey¬ 

leri ya görmekte ya da bu şeyler kendi içinde mevcut bulunmaktadır. 
Bu üsluba uyularak burada da birbirine zıt iki şey, alamet ve netice¬ 
lerinin aym olmadığı, birbirinin tersi olduğu şeklinde ileri sürülmüş¬ 

tür. Bir tarafta güneş çok parlak ve aynı zamanda sıcaktır. Onun 
karşısında ayin kendisi aydınlık değildir. Güneş varken o gökte ol¬ 
masına rağmen görünmez. Ancak güneş battıktan sonra parlar. O 
zaman da geceyi gündüze çevirecek kadar aydınlık olmaz. Aynca 
onun parlaklığında, güneşin ısısı ile meydana gelen şeyleri oluştura¬ 
cak kadar sıcaklık da yoktur. Ama ayin kendine has bazı özellikleri 

de güneşte yoktur. Aynı şekilde bir tarafta gündüz diğer tarafta gece 
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olması birbirinin zıttıdır. İkisinin tesir ve sonuçlan da aynı değildir, 
hatta en ahmak insan bile gece ve gündüzün aynı olduğunu, arala¬ 
rında fark bulunmadığını söyleyemez. Diğer taraftan, Allah göğü 

yükseğe asmış ve yeryüzünü gökyüzü altında yatak gibi döşemiştir. 
İkisi de kainata ve nizamına hizmet etmektedirler. Ama ikisinin tesir 
ve neticeleri gök ile yer kadar farklıdır. Bu deliller ileri sürüldükten 
sonra insanın nefsine işaret edilerek şöyle buyurulmuştur. İnsanın 
parçalarım, hislerini, zihnî kuvvetlerini tam bir uygunluk içinde dü¬ 
zenleyerek: yaratıcısı onun içine, birbirine zıt olan iyilik ve kötülüğü 
iki eğilim olarak yerleştirmiştir. Aynı zamanda ilham yoluyla ikisi 
arasındaki fark da anlatılmıştır. Buna göre birisi fücurdur ve kötü 
bir şeydir, öbürü ise takvadır ve iyi bir şeydir. Şimdiye dek güneş ve 

ay, gece ve gündüz, gök ve yeryüzü nasıl aym şey olmadıysa, onlann 
tesir ve neticeleri nasıl birbirinden farklı ise, fücur ve takva da birbi¬ 
rine zıttır. Buna rağmen ikisinin sonucu nasıl aym olabilir? İnsan bu 

dünyada iyilik ve kötülüğü bir tutmaz. Hayır ve şer, iyi ve kötünün 
ölçüsü ne olursa olsun onun iyi kabul ettiği şey değerlidir, onu öv- 
melidir. Karşılığında ayrıca mükafaat da vermelidir. Bunun tersine 
onlara göre kötü olan şey de kötülenmelidir ve onu işleyene ceza ve¬ 

rilmelidir. Ama asıl karar insanın elinde değildir. Bu, insana fücur ve 
takvayı ilham eden yaratıcıya aittir. Aslında fücur, yaratıcı indinde 
fücurdur. Takva da O nun kabul ettiği takvadır. Allah’ın indinde bu 
iki şeyin neticesi de ayndır. Birisi kendini tezkiye edenlerin kurtulu¬ 
şa ve başarıya erişeceği sonuçtur. Diğeri ise, kendim nefsanî istekle¬ 
re bağlayanların sonucudur. Onlar başınsızlığa ve hüsrana uğraya¬ 
caklardır. 

'Tezkiye nin manası temizlemek, yetişmektir. Siyak ve sibaktan 

da anlaşılıyor ki, kim nefsini fücurdan temizler, takvaya yükselir ve 
içinde iyilik geliştirirse o kişi kurtuluşa ulaşır. Bunun karşısında 
"dessâhâ" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimenin maştan "tedessi- 

ye ’dir. Manası bastırmak, örtmek, kaçırmak ve saptırmaktır. Siyak 
ve sibakına göre anlamı şöyle olur: Nefsinin iyilik eğilimlerini bastı¬ 
ran ve nefsini kötülük eğilimlerine çeken kişi. Fücura o kadar destek 
verir ki, takvayı bastırır ve tıpkı toprağın ölüyü saklaması gibi takva¬ 

yı saklar. Bu kişi hüsrana uğrayacaktır. Bazı müfessirler bu ayetin 
manasım şöyle vermişlerdir, "Hüsrana düşmüş o kişi ki, Allah onun 

nefsini bastırmıştır." Ancak bu tefsir dil bakımından yanlıştır. Çün¬ 
kü Kur an ın beyan şekline aykırıdır. Burada failin Allah olduğu söy¬ 
lenmek istenseydi o zaman ayet şöyle olurdu: "Kurtulmuş o kimse ki 
Allah onun nefsini bastırmış ". İkincisi, bu tefsir aynı konuyla ilgili 
olarak Kuran "m diğer yerlerinde geçen ifadeye terstir. A'lâ suresinde 
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Allah şöyle buyurmuştur: "Kendini tezkiye eden mutluluğa ermiş¬ 
tir." (A'lâ 14) Allah Abese suresinde Rasululüllah'ı muhatab alarak 
şöyle buyurmuştur: "Onun tezkiye olmamasından sana ne?" (Abe¬ 
se?). Bu iki ayette kendini temizlemek kulun fiili olarak zikredilmiş¬ 
tir. Aynca Kur'ân-ı Kerim de yer yer bu dünyanın insan tipi için imti¬ 
han yeri olduğu belirtilmiştir. Mesela Dehr suresinde, "Doğrusu biz 

insanı, halden hale geçirdiğimiz kanşık bir nutfeden yarattık. İmti¬ 
han için onu işitici, görücü yaptık"' (Dehr 2> denmiştir. Mülk suresin¬ 
de de şöyle buyurulmuştur. "O. hanginizin daha güzel iş yapacağını¬ 
zı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır" 
(Mülk 2). Buradan anlaşılıyor ki, eğer imtihan eden imtihan edilenle¬ 
ri önceden temizlemişse imtihanın bir anlamı yoktur. Onun için sa¬ 

hih tefsir, Katade, lkrime ve Said b. Cübeyr den rivayet edilen tefsir¬ 
dir. Buna göre "zekkâha" ve "dessâha'nın faili Allah değil, kuldur. 
Ibn Abbas'tan Dahhak, ondan Cüveybir b. Said, ondan İbn Ebî Ha- 
tim'in rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a) bu ayetin anlamını şöyle 
açıklamıştın "Kurtuluşa ulaşmış o nefs ki Allah onu temizlemiş". Bu 
Hadis Rasulullah "tan sabit değildir. Çünkü Hadisin senedindeki 

Cüveybir, metruk-u hadis tir. Dahhak ise îbn Abbas i görmemiştir. 
Fakat imam Ahmed, Müslim, Neseî ve İbn Ebi Şeybe'nin Hz. Zeyd b. 
Erkam'dan rivayet ettiği hadis sahihtir. Rasulullah bu hadiste şöyle 

dua etmiştir: "Allah'ım nefsime takva bağışla ve onu temizle. Sen te¬ 
mizleyenlerin en iyisisin, velimsin, mevlamsın." Benzeri kelimelerle 
imam Ahmed, Taberânî, Ibn Merduye ve İbn Mfinzir; Abdullah b. Ab- 
bas ve Hz. Aişe'den rivayet etmişlerdir. Anlamı şudur: Kul tezkiye 
için istekte bulunabilir. Onu nasip ve tevfik etmek her halükârda Al¬ 
lah'a bağlıdır. Aym şey "tedessiye" için de geçerlidir. Allah kimsenin 
nefsini zorla kötülüğe sevketmez. Ama bir insan kötülükte ısrar 
ederse Allah onu takva ve tezkiyeden mahrum eder. Onun nefsini bı¬ 
rakır ki pisliğe batarsa batsın. 

7. Yukarıdaki ayetlerde "kaide" izah edilmiştir. Şimdi tarihten ör¬ 
nek verilerek konu açıklanmıştır, önceki açıklamalarla bu tarihi ör¬ 
nek arasında nasıl bir bağ olduğunu anlamak için, Kur an ın diğer 
izahlarının ışığında, 7. ayet ile 10. ayet arasında beyan edilen iki te¬ 
mel gerçek üzerinde düşünülmelidir. 

Birincisi, "insanın nefsini düzenleyip doğru fıtrat üzere yarattık." 

Allah ona fücur ve takvayı ilham etmiştir. Kur an bu gerçeği beyan 
ederek demektedir ki: Fücur ve takvanın ilham ile bilinmesi, herke¬ 
sin kendisine aynntısı ile bir yol bulması için yeterli değildir. Bu 

maksat için Allah Peygamberlere vahy ile ayrıntılı hidayet vererek, 
fücurun ne olduğu ve ondan nasıl sakınılacağım, takvanın da ne ol¬ 
duğu ve nasıl elde edileceğini açıkça bildirmiştir. Eğer insan vahiy 
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aracılığıyla gönderilen bu açık hidayeti kabul etmezse o zaman fü¬ 
curdan kurtulamaz ve takvaya yol da bulamaz. 

İkincisi bu ayetlerde de görüldüğü gibi ceza ve mükafaat, fücur ve 
takva yolunu istemenin muhakkak bir sonucudur. Nefsi fücurdan 
temizleyerek takva yolunda ilerlemenin doğal sonucu kurtuluştur. 
İyi eğilimleri bastırarak kendini fücur içinde bırakmanın doğal so¬ 
nucu da hüsran ve helaktir. 

Bu konuyu anlatmak için tarihten Semud kavmi bir örnek olarak 
verilmiştir. Çünkü önceki azaba uğrayan kavimlerden yerleşim yeri 

. Mekkelilere en yakın olan kavim bunlardı. Hicaz'ın kuzeyinde onla¬ 
rın tarihi kalıntıları mevcuttu. Mekkeliler ticaret için Şam'a gittikle¬ 
rinde buradan geçerlerdi. Cahiliyet şiirlerinde Semud kavminden 

çokça bahsedilmesinden anlaşılıyor ki. Araplar bu kavim ve onun 
akıbeü hakkında Çok bilgiye sahiptiler. 

8. Yani, hidayetleri için gönderilen Hz. Salih'in nübüvvetini yalan¬ 

lamışlardı. Onların Hz. Salih'i yalanlamaları ve O na isyan etmeleri¬ 
nin sebebi, izledikleri fücur ve fışkı terketmeye hazır olmamalarıydı. 
Takvayı da kabul etmek istemiyorlardı. (Bkz. A raf 73-76. Hud 61- 

* 62, Şuara 141-153, Nemi 45-49, Kamer 23-25). 

9. Kuran ın diğer yerlerinde bunun tafsilatı şöyle beyan edilmiş¬ 
tir: Semud kavmi Hz. Salih'e, eğer doğruysan bir mucize göster" de¬ 
mişlerdi. Bunun üzerine Hz. Salih mucize olarak bir dişi deve getir¬ 
mişti. Bu devenin, yeryüzünde ne isterse yiyeceğini, sulann, bir gün 
onların hayvanlarına bir gün de bu deveye ait olacağını söylemişti. 
Eğer bu deveye dokunurlarsa kendilerine şiddetli bir azabın doku- 
nacağırp bildirmişti. Bunun üzerine onlar korkudan bir müddet de- 
veya dokunmamışlardı. Ancak daha sonra Semud kavmi, asi ve kötü 
reislerini deveyi öldürmek için teşvik ettiler ve o da deveyi öldürdü. 
(Araf 73, Şuara 154-156. Kamer 29). 

10. A raf suresinde bildirildiğine göre. Semud halkı deveyi öldür¬ 
dükten sonra Hz. Salih'e, "bizi korkuttuğun azabı getir" dediler (A raf 
77). Hud suresinde şöyle denir: Hz. Salih onlara, "üç gün evlerinizde 

rahatça yaşayın, sonra azab gelecek. Bu öyle bir uyandır ki yalan 
çıkmayacak" dedi (Hud 65). Yani Allah'ın, dünyadaki padişahlar ve 
hükümdarlar gibi, harekete geçmeden önce sonucunun ne olacağını 
düşünmeye ihtiyacı yoktur. O nun iktidan herşeyin üstündedir. Al¬ 

lah, Semud kavminin taraftarlannın intikam alabileceğini düşün¬ 
mekten de münezzehtir. 

ŞEMS SURESİNİN SONU 
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92 

LEYL SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "leyi” kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu sure. Şems suresine o kadar benzemektedir ki. 

sanki bu iki süre birbirlerini tefsir etmektedirler. Şems suresinde bir 

yönden ele alman şey. bu surede diğer yönden ele alınmıştır. Her iki 
surenin hemen hemen aynı dönemde nazil olduğu anlaşılmakta¬ 
dır. 

Konu: Hayatta iki yolun arasındaki var olan fark ve bu iki yolun so¬ 
nucu açıklanmıştır. Sure iki kısımdır: Birincisi 11. ayete kadardır, 
İkincisi ise 12. ayetten surenin sonuna kadardır. 

Birinci kısımda ilk olarak, insanların, kavimlerin veya grupların 
amel ve çalışmalarının, ahlakî açıdan iki çeşit olduğu açıklanmıştır. 
Gece ve gündüz, erkek ve dişi nasıl iki türlü ise, bu da öyledir. Bun¬ 

dan sonra Kuranı Kerim in kısa surelerinin uslübu ile, üç adet bir 
çeşit ahlakî özellikler, üç adet de diğer çeşit ahlaki ameller ortaya 
konmuştur. Kulağı ile duyan bir şahıs, bir çeşit özelliğin hangi hayat 
şeklini temsil ettiğini ve diğer çeşit özelliğin hangi hayatın alameti ol¬ 
duğunu anlayabilir. Bu iki örnek kısa kısa cümlelerle, duyunca in¬ 
sanın kalbine tesir edecek ve lisanı da kolayca anlaşılacak şekilde 
güzel bir üslupla açıklanmıştır. Birinci çeşit özellikler, insanm mal 

sarfetmesi, Allah tan korkması, takvaya ve iyiliğe iyilik olarak inan¬ 
masıdır. ikinci çeşit özellikler, insanın cimri olması Allah’ın rıza ve 

hoşnutluğuna kayıtsız kalması ve iyi ve doğru sözü yalanlamasıdır. 
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Bu çeşit insan, iyi ve doğru sözü yalanlar, reddeder. Daha sonra, bu 
iki tip amelin birbirinden açıkça farklı olduğu, netice itibariyle de ke¬ 
sinlikle aynı olmadığı açıklanmıştır. Bu iki amel, şekil itibariyle bir¬ 
birine ne kadar zıt ise, netice itibariyle de o kadar zıttır. Bir şahıs ve¬ 
ya bir topluluk birinci tip ameli işlerse Allah ona, hayattaki temiz ve 
doğru yolu kolaylaştırır; böylece onun iyilik yapması kolaylaşırken, 
kötülük yapması da zorlaşacaktır. Ya da bir kimse öteki tip amelleri 
takip ederse Allah ona, hayatındaki zor ve kötü yolu izlemesini ko¬ 
laylaştırır; ve böylece onun kötü ameller yapması kolay hale gelir. Bu 
açıklama çok etkili ve kalbe ok gibi saplanan bir cümle ile son bul¬ 
muştur: Dünyada, uğruna her şeyi kurban ettiğiniz bu mal sizinle 
birlikte kabire gitmeyecek ve ölümden sonra da hiç bir şeye yaramı- 

yacaktır. 
İkinci kısımda kısaca şu üç gerçek açıklanmıştır: Birincisi, Al¬ 

lah'ın bu dünyayı insan için imtihan yeri yapmasıdır. Allah insanı 

bu konuda habersiz bırakmamıştır. Çeşitli yollardan hangisinin 
doğru olduğunu insana bildirmeyi Allah üzerine almıştır. Bunun ya- 
nısıra, bu işin yerine getirilmesi için peygamberler ve kitaplar gönde¬ 

rildiğinin burada aynca belirtilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Çün¬ 
kü bu iki hidayet aracı önlerinde mevcuttu. İkinci gerçek şöyle açık¬ 
lanmıştır: Dünya ve ahiretin sahibi Allah'tır. Eğer dünyayı istersen 

onu alırsın, eğer ahireti istersen onu da alırsın. Bu ikisinden hangi¬ 
sini isteyeceğine karar vermek senin elindedir. Üçüncü gerçek şöyle 
açıklanmıştır: Rasül ve kitabın tebliğ ettiği iyilikten yüz çevirerek 
onu yalanlıyanlan körüklenmiş bir ateş beklemektedir. Bir kimse 
Allah korkusuyla, onun nzası için ve karşılık beklemeden bu dünya¬ 
da iyilik yolunda mal sarfederse Allah ondan razı olur ve bu amelin 

karşılığını öyle verir ki, kul ondan memnun kalır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Sanp-örttüğü zaman geceye andolsun, 
2 Panldayıp-aydmlandığı zaman gündüze, 
3 Erkeği ve dişiyi yaratana; 

4 Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınık¬ 
tır.1 

5 Fakat kim verir ve korkup-sakmırsa, 
6 Ve en güzel olanı doğrularsa,2 

AÇIKLAMA 

1. Gece ve gündüz, erkek ve dişinin yaratılışı üzerine yemin edil¬ 
miştir. Yani, gece ve gündüz, erkek ve dişi nasıl birbirinden farklı; 
her birisinin şekil ve neticeleri de nasıl diğerine zıt ise aynı şekilde, 
gayret sarfederek takip ettiğiniz yol ve amaçlar da mahiyet itibariyle 

farklıdır, netice itibariyle de birbirine zıttır. Bundan sonraki ayetler¬ 
de, çeşitli çalışma ve gayretlerin iki büyük kısma ayrıldığı açıklan¬ 
mıştır. 

2. İnsanın bir kısım çalışması için de üç şey sayılmıştır. Dikkat 
edildiğinde, bunların hepsinin iyiliği teşvik ettiği anlaşılmaktadır. 
Birincisi, insanın cömertçe harcaması ve servetinde cimriliğe düş¬ 

kün olmamasıdır. Allah ın kendisine verdiğinden, Allah'ın hakkı, 
kulların iyiliği ve insanlara yardım etmek için sarfeder. İkincisi, 
onun kalbi Allah tan korku içindedir. Ahlakî amellerinde, sosyal iliş¬ 
kilerinde, kısaca hayattaki her işinde Allah'ın hoşnut olmadığı her 
şeyden sakınır. Üçüncüsü, O, iyiliği tasdik eder. Burada iyilik geniş 
anlamda kullanılmıştır. Akide, ahlak ve amelde bunun içindedir. 
Akide anlamında iyiliği tastık etmek, şirki ve küfrü terkederek tevhi¬ 
de, ahiret ve risaletin hak olduğuna inanmaktır. Ahlakî amellerde 
İyiliği tasdik etmek, şuursuzca değil, Allah’ın düzenlediği nizamın 
doğru olduğuna inanarak iyilik yapmaktır, iyiliğin şekilleri bir nizam 
halinde düzenlenmiştir ve onun topluca ismi İlahî Şeriattır. 
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7 Biz dc onu kolay olan için başanlı kılacağız.3 
8 Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse, 
9 Ve en güzel olanı da yalan sayarsa,4 

AÇIKLAMA 

3. Bu çeşit çalışmanın sonucu budur. "Kolay yol" dan kasıt, insa¬ 

nın fıtratına uygun olan yoldur. O yol, insanı ve kainatı yaratanın rı¬ 

zasına uygundur. Bu yolda yürüyen insanın vicdanına ters olmadığı 

için ona zor gelmez. Bu yol onun fıtratına göredir. İnsan bu yolu izler¬ 

ken kendi vicdanına ters düşmek ve çelişki dolu bir hayat sürmek 

yerine, sulh içinde ve cemiytte de emin bir yol izleyerek kişilik kaza¬ 

nır. Açıktır ki, bir kimse malını insanların iyiliği için sarfetse, herke¬ 

se iyilikle davransa, hayatı fısk, fücur ve kötü ahlâktan temiz ise, 

alışverişte doğru ve dürüstse, kaypaklıktan uzak durur ve söz ver¬ 

dikten sonra caymazsa, sözüne sadık ve vefalıysa, ihanet, zulüm ve 

haksızlık yapmazsa, herkese iyi ahlâk ile muamele ederse, parmakla 

gösterilecek bir ahlâka sahipse, bu gibi kişiler ahlâken kötü durum¬ 

daki hangi cemiyette olursa olsunlar, insanlar onlara saygı gösterir¬ 

ler ve kalben de sevgi beslerler. Bu ahlâklı kişilerin ise kalpleri mut¬ 

main olur. Cemiyetteki makamları da kötü ahlâklı insanların sahip 

olamayacağı yerlerdedir. Aynı konu Nahl suresinde şöyle ifade edil¬ 

miştir: "Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa 

onu hoş bir hayatla yaşatırız. (Ahirette ise) onların ücretini yaptıkla¬ 

rının en güzeliyle veririz" (Nahl 97). Meryem suresinde ise şöyle bu- 

yurulmuştur: " İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman bir sevgi 

yaratacaktır (Meryem 96). aynca aynı yol dünyadan ahire te kadar 

insan için rahat ve mutmain olacaktır. Bunun neticeleri geçici değil, 

ebedidir. 

Bu konuda Allah şöyle buyurmuştur: "Biz bu yolda yürüyen için 

kolaylaştırırız." Bu ifadenin manası: İyiliği tasdik ederek, bu yol ba¬ 

na layıktır ve kötü yol benim için değildir diye karar verdiği zaman; 

bunun yanısıra, fiilen de malî fedakârlık göstererek ve takva ile yaşa¬ 

yarak ispat ettiğinde, onun gerçekten hakkı tasdik ettiği ortaya çı- 
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kar. Bu durumda Allah o kişinin bu yolda yürümesini kolaylaştırır. 

O zaman günah işlemesi zorlaşacak ve iyilik etmesi kolay olacaktır. 

Önüne haram mal gelirse onu fayda değil, noksanlık bilecek ve ateş¬ 

ten elini sakınır gibi bu maldan sakınacaktır. Zina yapmaya ve on¬ 

dan lezzet kazanmaya şans bulsa da, ondan, cehennem ateşinden 

kaçar gibi kaçacaktır. Namaz kılmak onun için zor değildir. Tersine, 

namazı zamanında kılmamışsa rahatsız olur. Zekat vermek kalbini 

daraltmaz. Tersine, zekat verdiğinde malını pislikten temizlediğini 
hisseder. Eğer zekât vermemişse, malım, temiz olmayan mal olarak 

bilir. Kısaca, Allah ona bu yolda yürümeyi nasib eder ve onu teyid 

eder. Şartlan ona kolaylaştınr ve ona yardımcı olur. 

Bundan önce Beled suresinde "zor geçit" olarak nitelendirilmiş 

bulunan bu yol, şimdi "kolay yol" olarak zikredilmiştir. Bu ikisinin 

tatbikinin nasıl mümkün olabileceği sorulabilir. Cevabı şudur: Bu 

yolu takip etmeye karar vermeden önce insana gerçekten çok zor ge¬ 

lir. Bu yola girdiği zaman nefsi hevesleri, dünyaperest ailesi, akraba, 

dost ve ahbablan ile, üstelik şeytanla mücadele gerekir. Çünkü bun- 

lann herbiri, bu yola girmesine karşıdır ve bu yolu korkunç olarak 

gösterirler. Ama ne zaman insan iyiliği tasdik ederek o yolda yürü¬ 

meye azmederse ve malını Allah yolunda harcayarak takva yolunu 

kabul ederse, fiilen de bu azmi sağlamlaşırsa, o zaman bu geçit onun 

için kolaylaşır. Ahlâki alçaklığa düşmek ise onun için zorlaşır. 

4. Bu insani çalışmanın ikinci kısmıdır. Her bakımdan birinci tür¬ 

den farklıdır. "Bahil"dan kasıt genellikle bir kimsenin para biriktir¬ 

mesi, ne kendine ne de çoluk çocuğuna sarfetmemesi için kullandı¬ 

ğımız cimrilik ile sınırlı değildir. Bu kelime aynı zamanda, iyilik ve 

hayır için Allah yolunda mal sarfetmemek anlamına da gelir. Bu ba¬ 

kımdan, kendi rahatı, eş ve çocuklannın eğlencesi için çok cömertçe 

mal sarfeden, ama hayırlı bir iş için cebinden beş kuruş bile çıkma¬ 

yan kişi de "bahirdir, cimridir. Bu kişi hayırlı bir iş için para verse bi¬ 

le, bunun karşılığında meşhur olacağını, menfaat sağlayacağını, 

bulunduğu yerdeki insanların gözüne gireceğini düşünür. 

Burada "istiğna"dan kasıt şudur: İnsan dünyadaki maddi menfa¬ 

at için uğraşır durur. Bütün gayretini bu maksat için sarfeder. Al¬ 

lah'tan müstağni kalır. Allah'ın hoşnut olup olmayacağına aldırmaz. 

Şimdi, iyiliği yalanlamak, iyiliğe bütün ayrıntısıyla inanmaya zıttır. 

Bunu açıklamaya ihtiyaç yoktur. Çünkü iyiliği tasdik etmenin anla¬ 

mını açıkladık. 
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10 Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.5 
11 Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç 

yarar sağlamaz.6 

12 Şüphesiz, bize ait olan, yol göstermektir.7 

13 Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) bizimdir.® 

AÇIKLAMA 

5. Bu yolun zor olmasının anlamı olarak şöyle denilmiştir: Bu yol¬ 
da yürüyen, maddi menfaat, dünyevi lezzet ve bu dünyanın zahiri 
başarılarına tamah ederek bu yola girer. Yolun her adımında kendi 
fıtratı ve vicdanının tersine amel eder. Kainatın yaratıcısının kanu¬ 

nu ile de tersleşir ve çevresindeki her şey ile sürekli bir gerginlik için¬ 
de yaşar. Her yolla kendi menfaat ve isteklerini yerine getirmeye çalı¬ 
şırken, dindarlık, eminlik, şeref ve iffet sınırlarını çiğner. 

O şahsın aracılığıyla başkalarına iyilik yerine kötülük dokunma¬ 
ya başladığında, insanların haklarına, hukuklarına, namuslarına 
tecavüz ederken kendi gözünde değeri düşer. Yaşadığı cemiyet ile 
adım adım çatışır. Bu kişi eğer zayıfsa, bu tutumu dolayısıyla dur¬ 
madan cezaya çarptırılır; eğer zengin, kuvvetli ve etkili bir kişi ise, et¬ 
ki ve kuvvetiyle bu dünyada başkalarını susturabilir ama onların 
kalbinde kendisi için, iyilik, izzet ve şeref için asla muhabbet bula- 

mıyacaktır. Hatta onun bu işlerindeki ortaklan bile onu habis olarak 
anacaklardır. Bu durum bir şahıs ile de kayıtlı değildir. Milletler, di¬ 

ğer milletlere karşı kötü ahlak izlediği zaman, dünyadaki öbür mil¬ 
letler onlara düşman olurken, aynı zamanda kendi ülkelerinde suç¬ 
lar, intiharlar, uyuşturucu, cinsel hastalıklar, aile hayatının alt üst 
olması, gençlerde ahlaksızlık, sınıflar arası çatışma, zulüm, haksız¬ 
lık vb. şeyler yayılır. Hatta düştüğü zaman onun ismi tarihte lanetli 
olarak anılır. 

Şöyle buyurulmuştun "Böyle bir kimseye biz zor yolu takip etmeyi 
kolaylaştırırız." Bunun anlamı şudur: Onun iyilik yapmasma engel 
olunurken kötülük yapmasının kapılan açılacaktır. Ona. kötülük 

yapmasının imkanlan serilecektir, böylece o kişi için kötülük yap¬ 
mak kolay olacak, iyilik yapmayı düşünmekse ona ölüm gibi gele- 
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çektir. Aynı keyfiyet Kur an-ı Kerim de başka bir yerde şöyle açıklan¬ 
mıştın "Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslâm'a 
açar, kimi de saptırmak isterse onun göğsünü göğe çıkıyormuş gibi 

dar ve tıkanık yapar. İnanmayanların üstüne işte böyle pislik çöker¬ 
tir" (En am 125). Diğer bir yerde şöyle buyurulmuştur: "Sabırla, na¬ 

mazla yardım dileyin. Şübhesiz bu. saygı gösterenlerden başkasına 
ağır gelir" (Bakara 46). Münafıklar hakkında da şöyle buyurulmuş¬ 
tur: "Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: On¬ 
lar Allah ve Rasulü'nü inkar ederler, namaza da üşene üşene gelirler 
ve istemeye istemeye sadaka verirler" fTevbe 54), "... kimi de var ki 
(Allah yolunda) verdiğini on paraya sayar..." (Tevbe 98) 

6. Diğer bir ifadeyle her halükârda bir gün ölecektir. Rahatı için 

topladığı her şeyini dünyada bırakacaktır. Eğer ahiret için hiç bir şey 
yapmamışsa ona ne yarayacak ki? Ne bir villayı, ne arabayı, ne arazi¬ 
yi ve ne de topladığını kabre götüremez. 

7. Yani, insanın Halik ı Allah, hikmet, adalet ve merhameti dolayı¬ 
sıyla, inşam dünyada habersiz bırakmayı, doğru yolun hangisi, yan¬ 
lış yolun da hangisi olduğunu bildirmeyi, iyiliğin ve kötülüğün ne ol¬ 
duğunu, haram ve helalin neler olduğunu, hangi yol izlenirse Allah a 
itaatkar kul olunacağı, hangi yol izlenirse asi olunacağım insana bil¬ 

dirmeyi üzerine almıştır. Aynı konu Nahl suresinde şöyle anlatılmış¬ 

tır: Yolu doğrultmak Allah a aittir. Ama ondan sapan da var. Allah 
dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi." (Nahl 9). (Bkz. Nahl an: 9). 

8. Bunun bir kaç anlamı vardır, hepsi de doğru olabilir. Birincisi, 
dünyadan ahirete kadar Allah tan kaçamazlar. Çünkü iki dünyanın 
sahibi de Allah'tır. İkincisi, dünya ve ahiret, ikisi de her halükarda 
kaimdir. Gösterdiği yola ister uyarsınız, ister uymazsınız, (sapıtırsa¬ 

nız Allah a bir zarar veremezsiniz, kendiniz hüsrana uğrarsınız. Eğer 
doğru yola uyarsanız Allah'a hiç bir yaran dokunmaz. O sizin için 
daha hayırlıdır, itaatsizliğiniz ile Allah'ın mülkünde hiç bir eksiklik 
olmaz, itaat ederseniz de Allah'ın mülkünde bir fazlalık olmaz.) 
Üçüncüsü, iki dünyanın da maliki biziz. Eğer dünyayı isterseniz biz 
onu size veririz. Eğer ahiret sevabını isterseniz onu vermek de bizim 

elimizdedir. Aynı konuya Al-i îmran suresinde şöyle değinilmiştir: 
"Allah'ın izni olmadan hiç bir kişi ölemez. O belirli bir süreye göre ya¬ 
zılmıştır. Kim dünya sevabını isterse kendisine ondan veririz, kim de 

ahiret sevabından isterse kensine ondan veririz. Şükredenleri mü- 
kafaatlandıracağız." (Al-i Îmran 145). Şûra suresinde de şöyle açık- 
lanmaktadır: "kim ahiret ekinini istiyorsa onun ekinini artırırız, kim 

de dünya ekinini istiyorsa ona da dünyada bir şey veririz. Fakat 
onun ahirette de bir nasibi olamaz." (Şura 20). (Bkz. Al-i Îmran an: 
105, Şura, an: 37). 
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14 Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım. 
15 Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz; 

16 Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti. 
17 Korkup-sakman ise, ondan uzak tutulacaktır. 
18 Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.9 

19 Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu, 
nimeti) yoktur; 

20 Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).10 
21 Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.11 

AÇIKLAMA 

9. Bunun anlamı, katı İnsanlardan başkasının ateşe girmeyeceği¬ 
dir. Çok muttakilerden başkası da ondan kurtulamayacaktır. Aslın¬ 
da burada maksat, iki örnek vererek, bu iki örnek arasındaki zıtlığın 
durumunu açıklamaktır. Birinci kişi, Allah ve Rasulu nün talimatı¬ 
nı yalanlar ve ondan yüz çevirir. İkincisi, sadece iman etmekle kal¬ 

maz, aynı zamanda ihlasla, gösteriş yapmadan malını Allah yolunda 
harcar. O Allah yolunda temiz bir insan olarak kabul görür. Bu iki 
karakter de o zamanki Mekke toplumunda mevcuttu. Bu nedenle 
onların isimleri anılmadan, şöyle buyrulmuştur: Cehennem ateşine 
düşecek olan, ikinci karakter sahibi değil, birinci özellik sahibi ola¬ 
caktır. Ateşten uzak kalacak olanlar ise birinci gruba mensup olan¬ 
lar değil, ikinci gruba mensup olanlardır. 

10. Bu, takva sahibi olan o insanın ihlasımn başka bir açıklaması¬ 
dır. O, mal vermiş olduğu insanlardan karşılık beklemez, karşılığın¬ 
da ihsan olduğunu bildiği için mal vermez. Yalnız Allah rızası için 
yardım eder ki, yardım ettiği insanların onun üzerinde bir ihsanlan 
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yok. Bunun en iyi örneği Hz. Ebu Bekir'dir. Mekke-i Muazzama'da 
İslâm'ı kabul eden ve bu yüzden sahipleri tarafından kendilerine zu¬ 
lüm yapılan cariye ve köleleri satın alarak onlan kurtarmıştır. 

lbn Cerir ve tbn Asakir, Hz. Amr b. Abdullah b. Zübeyr'den şöyle 

rivayet ederler: "Hz. Ebu Bekir'in, fakir, miskin köle ve cariyeleri azat 
etmek için mal sarfettiğini gören babası şöyle dedi: "Ey oğul, görüyo¬ 

rum ki zayıf olanları kurtarıyorsun. Eğer sağlam ve genç olanlar için 
aynı malı sarfedersen onlar senin için bir güç olur. Hz. Ebu Bekir 
şöyle dedi: "Ey babacığım, ben Allah indindeki mükafaatı bekliyo¬ 

rum." 
11. Bu ayetin iki anlamı olabilir; ikisi de geçerlidir. Birincisi, Allah 

muhakkak ondan razı olacaktır. İkincisi, Allah ona o kadar mükafa- 

at verecek ki o memnun kalacak. 

LEYL SURESİNİN SONUN 
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93 

DUHA SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "Duha" kelimesi sureye isim olmuştur. 

Nüzul zamanı: Surenin muhtevasından, Mekke döneminin başla¬ 

rında nazil olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Rivayetlerden anlaşılıyor 

ki, Rasulullah'a gelen vahiy bir süre kesilmiş ve dolayısıyla bu duru¬ 

ma çok üzülmüş ve perişan olmuştu. Allah'ın, kendisine danldığı(nı, 

terk ettiğini) sanıyor ve kusurun kendisinde olduğu için vahyi kes¬ 

miş olmasından korkuyordu. Bu surede, vahyin kesilmesinin darıl¬ 

ma sebebi ile olmadığı belirtilerek Rasulullah'a teselli verilmiştir. 

Vahyin kesilmesi, Allah'ın bir hikmetine bağlıydı. Gündüzün aydın¬ 

lığından sonra, sükun bulmak için nasıl gece geliyorsa vahyin kesil¬ 

mesi de böyledir. Yani, vahyin parlak ışığı sizin için asabi yorgunluk 

sebebi idi. Vahyin kesilmesi işte bu asab yorgunluğundan dinlen¬ 

meniz içindi. 

Bu keyfiyet Rasulullah'ın risaletinin başlangıcında idi. O dönem¬ 

de Rasulullah vahyin şiddetine henüz alışamamıştı. Bu nedenle 

vahye bir süre ara vermek gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak 

Müddessir suresi giriş bölümünde açıklama yapmıştık. Aynca Müz- 

zemmil an: 5 de de, vahyin gelişinin Rasulullah'ın asabı üzerinde 

şiddetli bir gerginlik ve yorgunluk meydana getirdiğini açıklamıştık. 

Rasulullah vahye alıştıktan sonra vahyin indirilişinin arasını açma¬ 

ya gerek kalmamıştı. 

Konu: Surenin konusu, vahyin kesilmesi dolayısıyla üzüntüye 
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düşen Rasulullah'a teselli vermek ve onun üzüntüsünü gidermek¬ 
tir. İlk önce apaçık aydınlık gündüze ve gecenin sükun haline yemin 
edilerek. Rabbımn onu terk etmediği ve ona darılmadığının açıklan¬ 

masıyla Rasulullah’a teselli verilmiştir. Daha sonra, bu Hak İslam 
davetinin başlangıcındaki zorluğun geçici olduğu ve uzun sürmeye¬ 
ceği müjdelenmiştir. Buna göre, her gelen devir, ilk devrin duru¬ 

mundan daha iyi olacaktır. Çok geçmeden de Allah'ın bağış ve rah¬ 

meti yağmur gibi inecek ve Rasulullah da ondan memnun kalacak¬ 

tır. 
Bu da Kur'an-ı Kerim in gelecekten haber verdiği şeylerden birisi¬ 

dir ki, daha sonra harfiyen yerine gelmiştir. Oysa bu haberin verildi¬ 
ği dönemde Mekke'deki bu çaresiz insanlar, cahiliyeye batmış ka- 
vimlerine karşı mücadele vermekteydiler. Kafirler, bu çaresiz Müs¬ 
lümanların hayret verecek derecede üstünlük kazanacaklarına 

ufak bir ihtimal gözüyle bile bakmıyorlardı. 
Bundan sonra Allah (c.c) Peygamberine, "Sen niye perişan oldun 

ve benim seni terk ettiğimi, sana darıldığımı zannettin? Biz, doğu¬ 
şundan beri sana merhametle bakıyoruz. Sen yetim doğdun. Seni en 

iyi şekilde yetiştirdik Sen bilmiyordun, sana doğru yolu gösterdik. 
Yoksuldun, seni zenginleştirdik. Bütün bunlar gösteriyor ki, baş¬ 

langıçtan beri seni seçmiştik. Her zaman da sana lütuf ve fazlımız¬ 

dan verdik, vermekteyiz de" demiştir. 
Burada Taha suresi 37. ayet ten 42. ayete kadar olan bölümü ha¬ 

tırlayalım. Hz. Musa’yı Firavun gibi cebbar bir hükümdara gönder¬ 

diği zaman, Allah O na teselli vererek şöyle buyurmuştu: "Doğuş za¬ 
manında bile lütfum seninle beraberdi. Onun için, mutmain ol ki, bu 
önemli görevde (misyonda) sen yalnız değilsin. Lütfumuz seninle be¬ 

raberdir." 
Sonunda Allah (c.c.), Rasulullah'a (s.a), bu ihsanlarda bulundu¬ 

ğunu belirtmiş, O'nun da bu ihsanlar karşısında Allah'ın kullarına 
nasıl davranması ve bu nimetlere nasıl şükretmesi gerektiğini bildir¬ 

miştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Kuşluk vaktine andolsun.1 

2 'Karanlığı iyice çöktüğü' zaman geceye,2 

3 Rabbin seni terketmedi ve darılmadı da.3 

4 Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha ha¬ 

yırlıdır. 

5 Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.5 

AÇIKLAMA 

1. Burada "Duha" kelimesi gecenin mukabili olarak kullanılmıştır. 
Bu nedenle. "duha"dan kasıt apaçık gündüzdür. Bunun benzeri. 

A'raf Suresi 97-98. ayetlerde de geçmiştir: "O memleketin halkı, ge¬ 
celeyin uyurlarken ansızın azabımızın gelmeyeceğinden emin iniy¬ 
diler? Yoksa o memleketlerin halkı güpegündüz eğlenirlerken azabı¬ 
mızın birden bire gelmeyeceğinden emin miydiler?" (A raf 97-98). 

Bu ayetlerde "duha" kelimesi, gecenin mukabili olarak kullanıl¬ 
mıştır. Bunun için "duha’ dan maksat, kuşluk vakti değil, mutlak 
gündüzdür. 

2. Burada " " kelimesi gece için kullanılmışsa da yalnız ka¬ 
ranlığın yayılışı değil, aynı zamanda sükun ve sessizliğin yayılması 
manasını da şamildir. Gecenin bu özelliği ilerideki konu ile de yalan¬ 
dan ilgilidir. 

3. Rivayetlerden anlaşılıyor ki. Rasulullah’a gelen vahiy bir süre 

kesilmiştir. Çeşitli rivayetlerde bu süre, birbirinden farklı beyan 
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edilmiştir. Ibni Cüreyec 12 gün, Kelbi 15 gün. Ibni Abbas 25 gün, 
Süddi ve Mükatil de bu sürenin 40 gün olduğunu söylemişlerdir. 
Her halükarda, bu süre o kadar uzundur ki, Rasulullah bu yüzden 
çok üzülmüştü ve muhalifleri de bu nedenle alay ediyorlardı. Çünkü 
Rasulullah her yeni sure nazil olduğunda halka duyururdu. Epeyce 
bir müddet vahiy gelmeyince, muhalifleri vahiy kaynağının kesildi¬ 

ğini zannetmişlerdir. Cündüp b. Abdullah El-Becli şöyle rivayet 
eder: "Cebrail gelmeyince müşrikler Rasulullah'a şöyle demeye baş¬ 
ladılar. Rabbi Muhammed i terk etmlşür" (tbn Cerir, Taberaııi, Abd 

b. Numeyd, Said b. Mansur, lbn Merduye). 

İkinci bir rivayet de şöyledir: "Rasulullah'm amcası Ebu Leheb'in 
kansı olan Ümmü Cemil in evi Rasulullah'm evinin yanındaydı. Ra¬ 
sulullah'a şöyle derdi: Anlaşılıyor ki şeytanın seni terketmiştir." Avfi 
ve lbn Cerir, lbn Abbas'tan rivayet ediyor ki, uzun müddet Cebrail 
gelmeyince Rasulullah çok perişan oldu. Müşrikler de, "Rabbi ona 
darılmış ve onu terketmiştir" dediler. Katade ve Dahhak da mürsel 
bir rivayette hemen hemen aynı şeyleri söylemişlerdir. 

Rasulullah'm bu konudaki üzülme hali pek çok rivayette beyan 
edilmiştir. Küfür ile imanın mücadele ettiği bir dönemde gücünü Al¬ 
lah'tan alan Hz. Muhammed (s.a) için vahyin kesilmesi onun yapa¬ 
yalnız kalması demekti. Üstelik düşmanlarının şamataları onun 
üzüntüsünü bir kat daha artırıyordu. Rasulullah, kendisinin bir ku¬ 
suru nedeniyle Allah'ın darıldığını, bunun için hak ile batıl mücade¬ 
lesinde kendisini yalnız bıraktığını tahmin ediyor, şüpheleniyor¬ 

du. 

Bu durumda. Rasulullah’a teselli vermek için bu sure nazil ol¬ 
muştur. Gündüzün aydınlığı ve gecenin sükunetine yemin edilerek, 

"Rabbin seni terketmedi ve sana darılmadı da" buyurulmuştur. Bu 
iki şeye yemin edilmesinin sebebi, gündüzün aydınlığının ve gecenin 
sükunetinin. Allah'ın kullarına dargınlığı ya da memnuniyeti anla¬ 
mında olmamasıdır. Gecenin daralmakla, gündüzün de memnuni¬ 
yetle bir ilgisi yoktur. Böylece, gece ve gündüz nasıl bir hikmete meb- 
ni ise, vahyin kesilmesi de öylece bir hikmete mebnidir. Vahyin ke¬ 
silmesi, Allah'ın Rasulullah'a darılmış olması anlamında değildir. 

Bu iki şeye yemin edilmesinin diğer bir özelliği de şudur: Gündüz 
aydınlığı, insanı yaptığı meşguliyetten dolayı yorar. Gece karanlığı, 
yorgun olan insanın sükunet bulması ve dinlenmesi için gereklidir. 
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Aynı şekilde vahiy senin için gerginlik kaynağı olmuştu. Vahyin ke¬ 
silmesi. gerginlikten sükunet bulman içindir. Vahiy güneş aydınlığı 
gibidir, onun kesilişi ise gecenin sükunetine benzer. 

4. Allah bu müjdeyi Rasulullah a öyle bir zamanda vermiştir ki, o 
dönemde Rasulullah'm bir avuç Müslümanla görünüşte muzaffer 
olmasına küçük bir ihtimal bile yoktu. Mekke'deki İslam'ın mumu 
her an sönecek gibiydi ve her taraftan İslam'ı yok etmek için fitne 
rüzgarları esiyordu. Tam o sırada Allah (c.c) Nebi-yi Ekrem'e (s.a) 

şöyle diyordu: Perişan olmayın, üzülmeyin. Başlangıçtaki zorluktan 
sonra her gelen merhale daha iyi olacaktır. Senin gücün, izzet, şeref 
ve kadrü kıymetin artacaktır. Tesir ve nüfuzun yayılacaktır. Bu vaad 
sadece bu dünya ile sınırlı değildir. Ahirette de senin mertebe ve de¬ 
recen yükselecektir. Taberani Evsafta ve Beyhaki Delail'inde Ibn 
Abbas'tan nakletmiştir ki, Rasulullah şöyle buyurdu: "Bütün fetih¬ 
ler, benden sonra ümmetimin muzaffer olacağını göstermiştir. Bu¬ 
nun için de ben memnun oldum." Bunun üzerine Allah (c.c) "Ahiret 
senin için bu dünyadan daha iyidir" buyurmuştur. 

5. Yani, Rabbinin vermesi gecikmiştir. Amma çok yakında Rabbin 

sana o kadar çok verecek ki sen memnun olacaksın. Bu vaad Rasu¬ 
lullah’ın hayatında bile gerçekleşmiştir. Arabistan'ın Güney sahilin¬ 
den Kuzey den Roma imparatorluğunun Şam vilayetine ve Fars im¬ 
paratorluğunun Irak sınırına kadar; Doğu da Fars körfezinden Ba¬ 
tı’da Kızıldeniz e kadar olan bütün bölgeler İslam'ın sultası altına 
girmiştir. Arab tarihinde bu topraklar ilk defa bir kanun ve zabıtaya 
tabi olmuştur. Hangi güç İslam'a karşı çıkmışsa parçalanmıştır. "La 
ilahe illallah Muhammedun Rasulullah" sesi her yerde yankılanmış- 
tır. Bu ülkede müşrikler ve Ehl-i Kitap kendi yalan davalarında so¬ 
nuna kadar direnmişlerdi. O bölgedeki insanlar İslam'a boyun eğ¬ 
mekle kalmamışlar, aynı zamanda O'na gönülden de bağlanmışlar¬ 
dı. İtikad, ahlak ve amelde büyük bir inkılâb meydana gelmişti. Bü¬ 
tün insanlık tarihinde cehalete batmış bir kavmi 23 senede bu kadar 
değiştiren, Asya, Afrika ve Avrupa'nın büyük bir kısmında yayılan, 

hâkim olan, dünyanın her köşesinde varlığını hissettiren Rasulul¬ 
lah'm bu hareketine benzer bir hareket görülmez. Bütün bunlar, Al¬ 
lah’ın Rasulü'ne bu dünyada verdiği nimetlerdir. Ahirette verilecek 
nimetleri tasavvur etmek bile mümkün değildir. (Bkz. Taha an: 
112) 
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6 Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?6 
7 Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi?7 
8 Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?8 
9 Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme.9 
10 fsteyip-dileneni de azarlayıp-çıkışma.10 
11 Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.11 

AÇIKLAMA 

6. Yani, seni terketmek ve sana darılmak söz konusu değildir. Biz 
sana, yetim doğduğun günden beri lütufta bulunmaktayız. Rasulul- 
lah ana kamında altı aylık iken babası ölmüştü. Dünyaya yetim ola¬ 
rak gelmişti. Fakat Allah O nu bir gün bile çaresiz bırakmamıştır. Al¬ 
tı yaşma kadar O nu annesi büyütmüş, annesinin şefkatinden mah¬ 
rum olduktan sonra, sekiz yaşma kadar dedesi Abdulmuttalib Ona 
bakmış ve istisnai bir sevgi beslemişti. Aynı zamanda Rasulullah ile 
gururlanır ve çevresine şöyle derdi. "Bu torunum birgün büyük bir 
adam olacaktır." Dedesinin ölümünden sonra, amcası Ebu Talib Ra- 
sulullah’ı kendi himayesine aldı. Ebu Talib de, gerçek bir babanın 
sevgisinden daha fazla bir sevgiyle yeğenini seviyordu. Hatta Nübüv¬ 
vetten sonra bütün kavmi O na düşman olmuştu. O zaman bile, on 
sene kadar göğsünü Rasulullah için siper etmişti. 

7. Buradaki "dallin" kelimesi "dalalet" anlamındadır. Arapça’da bu 
kelime birkaç anlama gelir. Bir manası "sapıklıktır." İkinci manası, 
"yol bilmeyen kimse" ve yol ayrımında şaşkınlık içinde hangi tarafa 
döneceğini bilmeyen kimsedir. Diğer bir manası da "kaybolmuş klm- 
se ’dir. Mesela Arapça'da "suda kaybolmuş" denir. Çoğunlukla, çev¬ 
resinde ağaç bulunmayan tek ağaca da "dalle" denmektedir. Bir şe¬ 
yin kaybolması anlamında da "dalle" kullanılmaktadır. Mesela, mü¬ 
sait olmayan şartlan dolayısıyla birşeyin kaybolmasıdır. Gaflet için¬ 
de bulunmayı anlatmak için de "dalel" kelimesi kullanılır. Kur an da 
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bu şekilde kullanıldığı vakidir. "Dedi kİ, onların bilgisi Rabbimin ya¬ 
nında bir kitaptadır. Rabb'im şaşmaz ve unutmaz" (Taha 52). Duha 
suresindeki ayette bu çeşitli anlamlardan birincisi geçerli değildir. 
Çünkü Rasulullah çocukluktan nübüvvete kadar hayatında hiçbir 
zaman putperestlik yapmamış, şirke inanmamıştır. Bu nedenle 
ayetteki "dalTe, akide ve amel bakımından sapıklık içinde bulundu¬ 
ğu anlamı verilemez. Fakat diğer anlamlar olabilir. Birincisi dışında¬ 
ki bütün manalar burada geçerli olabilir. Rasulullah nübüvvetten 
önce de Allah a inanıyor ve onun birliğini biliyordu. Rasulullah'm 
hayatı masiyeüerden temizdi ve o, yüksek bir ahlâka sahipti. Ancak 
o, hak dinin usul ve amelleri hakkında bilgi sahibi değildi. Bununla 
ilgili olarak Kur an da şöyle buyurulmuştur. "İşte sana da böyle em¬ 
rimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. 
Fakat biz onu bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hi¬ 
dayete iletiyoruz. Ve şüphesiz ki sen doğru yola götürüyorsun" (Şua- 
ra 52) Duha suresindeki ayet şu manadadır: Rasulullah cahili bir 
toplumda kaybolmuştu. Bu toplumda nübüvvetten önce, hidayet 
önderi ve rehber olarak varlığı açık değildi. Şu manada da olabilir: 
Rasulullah, cahiliyet çölünde yapayalnız bir ağaç gibiydi. Bu ağaç 
meyva verebilir. Hatta bir bağ meydana getirebilme özelliğine sahip¬ 
tir. Ama nübüvvetten önce bu özellikler, fonksiyonunu icra edemi¬ 
yorlardı. Şu manada da olabilir: Allah ın Rasulullah’a verdiği kuv¬ 
vetler cahiliye şartlan altında ziyan olmaktaydı. "Dalâlet!", "gaflet" 
manasında da olabilir. Yani Rasulullah, o hakikatlerden ve bilgiler¬ 
den gafildi. Allah bunlan ona nübüvvetten sonra bildirmişti. Bu ger¬ 
çek hakkında Allah Kur an da şöyle buyurmuştur: "Sen o 
(Kur an)"dan önce gafildin" (Yusuf 3). (Aynca Bkz. Bakara 228, Şuara 
20). 

8. Babası miras olarak Rasulullah a bir dişi deve ve bir cariye bı¬ 
rakmıştı. Böylece Rasulullah in hayatı fakirlik içinde başlamış oldu. 
Fakat bir zaman sonra Kureyş'in en zengin kadını Hz. Hatice önce 
onu kendi ticaretine ortak etti. Daha sonra onunla evlendi. Sonra da 
bütün ticareti Rasulullah kontrol etmeye başladı. Böylece Rasulul¬ 
lah zenginleşti, ama bu zenginlik sadece hanımının malına dayan¬ 
mıyordu. Ticaretinin genişlemesi ve ilerlemesi Rasulullah'm yetene¬ 
ği ve sarf ettiği emek ile gerçekleşti. 

9. Yani sen yetimdin. Allah'ın lütfü sonucu yetimlikte en iyi şekilde 
bakıldın. Bu nedenle, Allah'a şükür olarak hiçbir yetime elinden te¬ 
cavüz ve zulüm gelmemelidir. 

10. Bunun iki manası vardır: Eğer "Sail"i, yardım isteyen, haceti 
olan kimse manasında anlarsak o zaman ayetin anlamı şöyle olur: 
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Eğer yardım edebilirseniz yardım edin. Eğer yardım edemezseniz yu¬ 
muşak sözle ve nezaketle özür dileyin. Ama hiçbir şekilde sert dav¬ 
ranmayın ve kovmayın... Verilen hidayet ve ihsanın karşılığı olarak 
Allah şöyle buyurmuştur: "Sen yoksuldun biz seni zenginleştirdik." 
Eğer "sail "i soru soran manasına alırsak, o zaman anlam şöyle olur! 
Soru soran kimse ne kadar kanşık soru yöneltirse yöneltsin, her ha¬ 
lükarda ona şefkatle cevap verin, huysuzlukla karşılık vermeyin ve 
kovmayın. Allah, verdiği ihsanın karşılığı olarak şöyle buyurmuş¬ 
tur. "Sen bilmiyordun biz sana öğrettik." Ebu Deıda, Haşan Basri, 
Süfyanı Sevri ve bazılan bu ikinci manayı tercih etmişlerdir. Çünkü 
sözün tertibine göre şöyle buyurulmuştur: "Seni şaşkınlık içinde 
buldu ve yol gösterdi." 

11. "Nimet" kelimesi genel olarak kullanılmıştır. Bundan kasıt su¬ 
renin nüzulüne kadar, Allah'ın Rasulullah'a nimet vermesidir. Bun¬ 
dan, Allah'ın vaadettiği gibi verdiği nimettirler. Ayrıca şöyle buyur¬ 
muştur: "Ey peygamber! Allah'ın verdiği nimetleri zikret ve açıkla" 
Nimetleri zikretmek ve onlan açıklamanın çeşitli anlamlan olabilir. 
Her nimet, mahiyeti itibariyle belli bir şekilde açıklanabilir. Topluca 
nimetleri açıklamanın bir şekli de, insanın lisan ile Allah'a şükret¬ 
mesi, bunu ikrar ve itiraf ederek bütün bu nimetlerin kendisine ih¬ 
san sonucu Allah tarafından lütuf olarak verildiğini bilmesidir. Çün¬ 
kü bunlan sadece kendi çabalanyla kazanmadığı açıktır. Nübüvvet 
nimetini açıklamak da şöyle olur: Davet ve tebliği doğru olarak yeri¬ 
ne getirmek. Kuranın nimetini açıklamanın şekli şudur: O'nu in¬ 
sanlar arasında yaymak ve talimatlarını insanlara anlatmak. Hida¬ 
yet nimetini açıklamak şöyledir: Sapıklığa düşen mahluka doğru yo¬ 
lu göstermek. Aynca bu işi yaparken bütün zorluk ve zahmetlere sa¬ 
bırla tahammül etmektir. Yetimlikteki Allah'ın ihsanının açıklan¬ 
ması, yetimlere ihsanda bulunmaktadır. Yoksulken zenginleşme ih¬ 
sanının açıklanması, Allah'ın muhtaç kullarına yardım etmektir. 
Hasılı bu, Allah'ın kendi ihsanını beyan ettikten sonra Rasulullah'a 
verdiği kapsamlı bir hidayettir. 

DUHA SURESİNİN SONU 
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94 

İNŞİRAH SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "inşirah" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Konusu Duha suresine o kadar benzemektedir ki. 

bu iki surenin hemen hemen aynı dönem ve şartlarda nazil olduğu 
anlaşılmaktadır. Abdullah b. Abbas şöyle demiştir: "Bu sure Mek¬ 
ke'de Duhadan sonra nazil olmuştur." 

Konu: Bu surenin maksadı, Rasulullah'a (s.a) teselli vermektir. 
Nübüvvetten önce Rasulullah bu gibi şartlarla karşı karşıya gelmiş¬ 
ti. Nübüvvet ten sonra İslam! davet başladığında onun hayatında 
birdenbire büyük bir inkilâb oldu. Daha önce böyle bir şeyi tahmin 
edemezdi. 

O na saygı duyan bütün toplum, İslam daveti başladıktan sonra 
birdenbire düşman kesilivermişti; önceden kendilerinin gözbebeği 
olduğu akrabaları, dostlan, kabilesi, komşulan şimdi Rasulullah'a 
küfretmekteydiler. Mekke'de hiç kimse onun söylediklerine kulak 
vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her 
adımda zorluk çıkanyorlardı. Ancak Rasulullah yavaş yavaş bütün 
bunlara alıştığı gibi, hayatta daha kötü şartlara karşı koymayı da 
adet edinmişti. Bunlar, başlangıçta onun için çok zordu. Bu nedenle 
Rasulullah'a teselli vermek için önce Duha suıesi, sonra da bu sure 
indirilmiştir. 

Burada Allah önce şöyle buyurmuştur: Biz size üç nimet verdik. 
Bunlar varken üzülmen gerekmez... Birisi "Şerh i Sadr" nimetidir. 
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İkincisi, "belini büken yükten kurtarılman 'dır. Üçüncüsü "isminin 
yücelmesidir. Bu nimetlerden fazlası bir yana, bu kadan bile başka 
hiç kimseye verilmemiştir, ilerideki dipnotlarla bu nimetlerden ne 
kastedildiğini ve ne gibi nimetler olduklarını açıklayacağız. 

Bundan sonra Rabbı olan Allah, kulu ve Rasulü'ne şöyle buyur¬ 
muştur: Emin olun bu zor dönem çok uzun değildir. Bu zorluktan 
sonra ferahlık da pek uzak değildir. Duha suresinde aym nokta şöyle 
ifade edilmiştir: "Sonraki her devir senin için öncekinden daha iyi 
olacaktır. Rabbin çok geçmeden o kadar verecek ki sen memnun ka¬ 
lacaksın." 

Sonunda Rasulullah'a hidayet verilerek şöyle buyuruImuştur: 
Bu zorluğa karşı koyabilmek ve kuvvet kazanabilmek için, meşguli¬ 
yetten sonra herşeyden el çekerek ve Rabbi'ne yönelerek ibadet et¬ 
melisin. Aynı konu Müzzemmil suresi 1-9 ayetlerde daha ayrıntılı 
olarak Rasulullah'a bildirilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Biz, senin göğsünü yanp-genişletmedik mi?1 
2 Ve yükünü indirip-atmadık mı? 
3 Ki, o, senin belini bükmüştü,*2 
4 Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?3 
5 Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık da vardır, 
6 Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır.4 
7 Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorul 

maya-devam et. 

8 Ve yalnızca Rabbine rağbet et.5 

AÇIKLAMA 

1. Bu, soru ile başlar. Sonraki muhtevadan. İslam davetinin baş¬ 
langıç döneminde Rasulullah'ın pek çok soruyla karşı karşıya geldi¬ 
ği ve çok perişan duruma düştüğü anlaşılmaktadır. Bu şartlarda Al¬ 
lah, Rasulullah'a şöyle buyurmuştun Ey Nebi! Biz size filan filan lü- 

tufta bulunmadık mı? Buna rağmen, başlangıçtaki zorluk dolayısıy¬ 
la niçin perişan olmaktasınız? 

"Göğsü açmak"' kelimesi Kur'an-ı Kerim in neresinde kullanılmış¬ 
sa orada kelimenin iki anlamı söz konusudur. Birincisi En am suresi 
125. ayette olduğu gibidir. "Allah kimi doğru yola iletmek isterse 

onun göğsünü İslam a açar." Zümer Suresi 22. ayette de şöyledin 
"Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzerinde 
değil mi?" Bu iki yerdeki "Şerh-i Sadr 'dan kasıt, her çeşit zihin karı¬ 
şıklığından ve tereddütten temiz olarak, yalnız İslam'ın hak yol oldu¬ 
ğuna ve İslam! akide, ahlâk, kültür, medeniyet bütün ameller ve hi- 
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dayetlerin kesinlikle hak olduğuna mutmain olmaktır. İkincisi, Şua- 
ra Suresi 12-13. ayetlerde geçtiği şekildedir. Hz. Musa’ya nübüvvet 
verildiği ve Firavun un saltanatına gitmesi bildirdiği zaman Hz. Mu¬ 

sa şöyle demiştir: "Rabb im! Ben onların beni yalanlayacaklarından 
korkuyorum. Göğsüm daralıyor." Taha suresi 25-26. ayetlerde Hz. 
Musa şöyle yalvarmıştır: "Rabbim! Göğsümü aç. Bana işimi kolay¬ 
laştır." Burada "göğüs açmak "tan kasıt, nübüvvet gibi büyük bir gö¬ 
revi yerine getirmek ve küfür güçlerine yapayalnız karşı çıkabilmek 
için insanda cesaret bulunmadığında, ona cesaret verilmesidir. Bu 
öyle bir cesarettir ki. insanın zor işe bile ne kadar zor olursa olsun ta¬ 
hammül edebilmesi ve Nübüvvet görevini yerine getirebilmesi için 

ona kuvvet verilmesidir. 
Düşününce, bu ayetteki 'Rasulullah in göğsünü açmak "ta iki an¬ 

lam olduğu anlaşılmaktadır. Birinci anlam şöyledir: Rasulullah nü¬ 
büvvetten önce de, Arap müşriklerin, Hristiyanlann, Yahudilerin ve 
Mecusilerin dinlerinin yanlış olduğuna inanıyordu. Aynı zamanda, 
Arap lar arasındaki Haniflikten de mutmain değ İd i. Çünkü bunlann 
akidesi de müphemdi. (Secde Suresi an: 5 te açıkladık.) Rasulullah, 

doğru yolun hangisi olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle o, zihni ba¬ 
kımdan tereddüt içindeydi. Allah nübüvvet vererek Rasulullah'ın te¬ 
reddütlerini gidermiş ve apaçık doğru yolu göstererek ona kâmil it- 
minan-ı kalp vermiştir. "Göğüs açmak "in diğer anlamı da şöyledir: 
Allah, Rasulullah'a nübüvvet ile birlikte, cesaret, himmet, yüksek 
irade ve kalp ferahlığ vermişti. Rasulullah risaletin sorumluluğunu 
yerine getirebilmesi için gerekli olan ilme de o kadar geniş sahip ol¬ 
muştu ki başkasının zihni bunu alamazdı. Rasulullah’a, en büyük 
fesatlan gidermek, onu düzeltmek ehliyeti bir hikmet olarak veril¬ 
mişti. Bu hikmet ona, cahiliyeye batmış ve her yönüyle aşın kaba bir 
toplumda zahirde elinde hiçbir imkan, arkasında da hiçbir kuvvet 
olmadan İslam'ın bayrağın yüceltmesi için verilmişti. Aynca bu hik¬ 

met, muhaliflerinin ve düşmanlannın en büyük saldınlanna karşı 
koymaktan hiç çekinmemesi, bu yolda bütün zorluklara ve musibet¬ 
lere sabretmesi, tahammül etmesi, hiçbir gücün onu davasından 

caydıramaması için de verilmişti. Allah, Rasulullah'a büyük bir ni¬ 
met olarak "göğüs açmak'ı verdikten sonra, bunu hatırlatarak, 
"başlangıçtaki zorluklar için niye üzülüyorsun?" buyurulmuştur. 

Bazı müfessirler "Şerh-i Sadr" kelimesini, "Şakk-ul Sadr" manasına 
almışlardır. Bu ayetin, "Şakk-ul Sadr" (göğüs yarılması) mucizesini 
isbat ettiğni söylemişlerdir. Ancak doğru olan, bu mucizenin ispatı¬ 
nın sadece Hadis lere dayandığıdır. Bu mucizenin Kur an da ispat 
edildiği tefsiri doğru değldir. Arapça'da "Şerh-ı Sadr” kelimesine, 
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"Şakk-ul Sadr" manası vermek uygun değildir. Allame Alûsi, Ruhu'l 
Meani de diyor ki. "araştırmacılara göre, bu ayetteki "Şerh-ı Sadr"ı. 
"Şakk-ul Sadr" kabul etmek çok zayıf bir delildir." 

2. Müfessirlerden bazıları bundan şunu anlamışlardın Cahiliyye 
döneminde, nübüvvetten önce bazı kusurlar olmuştu. Rasulullah 
(s.a) bunun için üzülüyordu. Onun üzerine bu ayet nazil olmuştur. 
Allah onu teselli etmiş ve önceki kusurlarının affedildiğini bildirmiş¬ 
tir. Ama bize göre bu çok yanlıştır. Çünkü "vizr" kelimesinin manası, 
mutlaka "günah" anlamına gelmez. Bu kelime ağır yük anlamında 
da kullanılır. Bu nedenle, hiçbir sebep yokken bu kelimeyi kötü ma¬ 
nada alamayız. İkincisi. Rasulullahın (s.a) hayatı nübüvvetten önce 
de o kadar temizdi ki Kur an onun hayatını örnek vererek muhalifle¬ 
rine meydan okuyordu. Rasulullah’ın ağzından kafirleri muhatab 
alarak şöyle söylüyordu. "Daha önce yıllarca aranızda bulundum, 
hiç düşünmüyor musunuz?" (Yunus 16). Rasulullah gizli günah iş¬ 
leyecek yapıda değildi. Eğer o böyle yapsaydı, bu Allah tan gizli kal¬ 
mazdı. Eğer böyle olsaydı Allah bu şahsı, meydan okumak için örnek 
göstermezdi. Gerçek şudur: Bu ayetteki "vizr'in manası, "ağır 
yük' tür. Bundan kasıt da, üzüntü ve perişanlık gibi yüktür ki Rasu¬ 
lullah, kavmini cahiliyette gördüğü için hassas tabiatı gereği onun 
üzüntüsünü içinde hissediyordu. Çünkü Rasulullah, putlara tapıl- 
dığmı görüyordu. Şirk ve hurafe her tarafa yayılmıştı. Ahlaksızlık ve 
fiıhuş yaygınlık kazanmıştı. Toplumda zulüm, fesat ve haksızlık hü¬ 
küm sürmekte, kuvvetliler zayıflan ezmekteydi. Kızlar diri diri gö¬ 
mülüyordu. Kabileler birbirine saldınyordu. Kan davası asırlardır 
devam edegeliyordu. Kimsenin can, mal ve iffeti koruma altında de¬ 
ğildi. Bu durumu gören Rasulullah çok üzülüyordu. Fesadı gider¬ 
mek için hiçbir çare bulamıyordu. Bu düşüncede onun belini bük¬ 
mekteydi. Allah ona peygamberlik vererek ve yol göstererek yükünü 
hafifletti. Rasulullah, nübüvvet verildikten hemen sonra ancak tev- 
hid, ahiret ve risalete imanın insanın bütün fesatlannı giderebilecek 
ve hayatta, her yönüyle ıslah için yol açabilecek tek anahtar olduğu¬ 
nu anlamıştı. Bu hidayetle Allah, Rasulullah ın zihnindeki yükü ha¬ 
fifletti. Rasulullah. Araplar dışındaki dünyanın da kötülük içinde ol¬ 
duğu o zamanlarda sadece Araplann değil, bütün insanlığın bu vası¬ 
tayla kötülükten kurtulacağına kesinlikle mutmain olmuştu. 

3. Hiç kimsenin düşünmediği bir zamanda, etki alanı Mekke ka¬ 
dar olan bir avuç insanın seslerinin bütün dünyaya nasıl yayılacağı 
sorulmuştur. Ama Allah bu şartlar altında Rasulullah a müjde ver¬ 
miştir. Aklın almayacağı bir yol ile Allah bu vaadini yerine getirmiş¬ 
tir. "Refea ez-zikr" ilk olarak Rasulullah ın düşmanlarının eliyle ger- 
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çekleştirilmiştir. Mekke'deki kafirlerin Rasulullah'ı kötülemek için 
başvurdukları metodlardan biri de şuydu: Hac sırasında bütün Ara¬ 
bistan'da insanlar Mekke şehrine dolar taşarlardı. O zaman kafirler 
heyet halinde hacıların kaldığı yeri ziyaret ederek onlara, "Burada 

Muhammed isminde tehlikeli bir adam vardır. O nun sihri o kadar 
kuvvetlidir ki babayı oğuldan, kocayı kandan, kardeşi kardeşten 
ayırmaktadır. Bu nedenle ona dikkat edin" diye haber veriyorlardı. 
Aynı şey Hac mevsimi dışında Mekke'ye gelenlere de söyleniyordu. 
Böylece onlar Rasulullah'a karşı bir propaganda başlatmışlardı. 
Ama bunun sonucunda Arabistan'ın her yerinden gelenler arasında 
Rasulullah'm ismi yayılmıştı. Rasulullah'm ismi Mekke'deki düş¬ 

manlan vasıtasıyla Araplann bütün kabilelerine yayılmıştı. Bu ne¬ 

denle doğaldı ki insanlar bu şahsın kim olduğunu öğrenmek istiyor¬ 
lardı. Davasının ne olduğunu, sihrinin etkisi altında bulunanlann 
kimler olduğunu, onun sihrinden nasıl etkilendiklerini merak edi¬ 
yorlardı. Mekke'deki kafirlerin propagandası yayıldıkça insanların 

merakı da o kadar artıyordu. Bu merak sonucunda onlar Rasulul¬ 
lah'm ahlâk, yaşayış ve karakterini araştırıyorlar; Rasulullah'm yay¬ 
mak istediği Kur an ı duyunca da talimatlarından haberdar oluyor¬ 
lardı. Böylece sihir denen şeyi, onun etkisi altında olduğu söylenen¬ 
lerin yaşayışlarını ve bunların diğer Araplardan farklılaşarak büyük 
değişikliğe uğramış olduklarını görüyorlardı. O zaman kafirlerin 
karşı propaganda zannettikleri kötü propagandalar İslam'ın lehine 
oluyordu. Hatta hicretin yakın zamanına kadar, Araplann yakın ve 
uzak kabileleri arasmda içinde müslüman olmayan kabile Rasulul¬ 
lah'a ve onun davetine sempati duymayan kimse kalmamıştı. Bu Ra- 

sulullah ın "refea ez-zikr'inin birinci safhasıydı. Bundan sonra hic¬ 
ret ile ikinci safha başladı. Bir tarafta münafıklar, diğer tarafta Ya- 
hudiler ve Araplann ileri gelen müşrikleri Rasulullah'a karşı propa¬ 
ganda faaliyetine girişmişlerdi. Diğer yandan Medine'deki lslamf da¬ 
vette takva, temiz ahlâk, güzel muaşeret, adalet, insani kardeşlik 
zenginlerin cömertliği, yoksullan gözetmek, vaadleri yerine getirme, 
alışverişte doğruluk gibi davranışlar bir örnek teşkil etmekteydi. Bu 
davranışlar insanların kalplerini fethediyordu. Düşmanlan, her va¬ 
sıtayla Rasulullah'm bu artan etkinliğini yok etmek istediler. Ancak 
Rasulullah'm önderliğinde ehl-i imandan öyle bir cemaat meydana 

gelmiştir ki, nizam ve disiplin itibariyle, şecaat ve ölümden korku¬ 
suzluk bakımından, her amnda ahlâki sınırlar içinde kalmak sure¬ 

tiyle kendi üstünlüğünü bütün Araplar üzerinde kabul ettirmişti. 
Böylece on yıl içinde Rasulullah'm "refea ez-zikri "i gerçekleşiyor ve 
isminin her yerde kötülenmesi için muhaliflerin yoğun çaba harca- 
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dığı o ülkede, şimdi "Eşhedu enne Muhammeden Rasulullah" sözü 
yankılanıyordu. Bundan sonra üçüncü merhale Raşid Halifeler dö¬ 
neminde başlamıştır. Onların döneminde Rasulullah'ın ismi bütün 

dünyada yayılmaya başladı. 
Bu safha hâlâ caridir ve inşaallah kıyamete kadar devam edecek¬ 

tir. Dünya da hiç bir yer yoktur ki orada Müslümanların yerleşim ye¬ 
ri olmasın ve orada ezan okuyarak Rasulullah'ın risaleti ilan edilme- ' 

sin. Namazda da Rasulullah a salavat getirilir. Cuma hutbelerinde 
Rasulullah zikredilir. Senenin on iki ayının hiçbir günü ve günün 24 
saatinin hiç bir anı yoktur ki yeryüzünde bir yerde Rasulullah ziKre- 
dilmesin. Bu, Kur-an-ı Kerim in doğruluğunun açık ispatıdır. Nite¬ 
kim nübüvvetin başlangıcında Allah şöyle buyurmuştu: "ve refe’nâ 
leke zikrek." O günlerde hiç kimse "refea ez-zikr"in bu kadar şanlı ve 
büyük çapta olacağını tahmin edemezdi. Ebu Said Hudri rivayet edi¬ 
yor ki "Rasulullah şöyle buyurdu: "Cebrail bana geldi ve sordu, Rab- 
bim ve Rabbınız olan Allah, senin refea ez-zikr'ini nasıl yaptım? diye 
soruyor. Ben, Allah en iyi bilir dedim. Cebrail şöyle dedi, Allah bu¬ 
yurdu ki, beni zikrettikleri zaman onun yanında seni de zikredecek¬ 

ler" (îbni Cerir, Ibni Ebi Hatim, Ebu Nuaym). Sonraki tarihler şahittir 
ki bu söz harfiyyen yerine gelmiştir. 

4. Rasulullah’ın zor şartlar içindeki durumunun pek fazla sürme¬ 
yeceği ve yakında şartların değişeceği tekrarlanmıştır. Darlıkla fe¬ 
rahlığın birarada bulunması zahiren tenakuzdur. Çünkü iki zıt şey 
birarada bulunmaz. Ama darlıktan sonra ferahlık olabilir. Darlık ile 

ferahlık kelimeleri bu anlamda kullanılmıştır. Darlıktan sonra fe¬ 
rahlık o kadar yakındır ki birbirine birleşik gibidir. 

5. "Fırsat bulmaktan kasıt, işleri bittikten sonra davet ve tebliğ 
çalışmaları, İslam'ı kabul edenlerin terbiyesi, kendi ailesinin dünye¬ 
vi işleri olabilir. Yani bunlarla meşgul olman bittikten sonra kendini 
ibadet meşakkatine ver ve her tarafla ilgini keserek Allah a yönel. 

İNŞİRAH SURESİNİN SONU 
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95 

TİN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki 'Tin" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Katade, bu surenin Medenî olduğunu söylemekte¬ 

dir. lbn Abbastan iki kavil nakledilmiştir; birincisine göre, bu sure 

Mekkî'dir. Diğer kavline göre, bu sure Medenî dir. Ulemanın çoğun¬ 
luğu bu sureyi Mekkî kabul etmişlerdir. Surenin Mekki olmasının 
açık alameti Mekke için "hâze'l-beledi'l emin" denmesidir. Eğer Me¬ 
dine’de nazil olsaydı Mekke için kulandan bu ifade doğru olmazdı. 
Aynca surenin konusundan. Mekke'de başlangıçta nazil olan sure¬ 

lerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü surede, küfür ile iman 
arasında şiddetli bir mücadelenin başladığına dair bir iz yoktur. Bu¬ 
nun için, ilk dönemdeki diğer Mekkî surelerin üslubunu taşımakta¬ 
dır. Bu surede de. kısa kısa ve etkili cümlelerden oluşan bir üslupla, 

ahiret, oradaki ceza ve mükafatın gerekli olduğu, mantıklı olduğu 
anlatılmaktadır. 

Konu: Surenin konusu, ceza ve mükafaatın gerekliliğini anlat¬ 
maktır. Bu nedenle ilk önce, büyük peygamberlerin çıktığı yer üzeri¬ 
ne yemin edilerek şöyle buyurulmuştur: "Biz inşam en güzel biçimde 
yarattık." Bu gerçek. Kur an ı Kerim in çeşitli yerlerinde değişik ifa¬ 
delerle beyan edilmiştir. Mesela bazı yerlerde şöyle buyurulmuştur: 
"Allah insanı yeryüzünde halife tayin etti ve Meleklere ona secde et¬ 
melerini emretti. (Bakara 30-34, En am 165, Araf 11, Hicr 28, Nemi 
62, Sad 71-73) Bazı yerlerde de şöyle buyurulmuştur: "Biz emaneti 
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göklere, yere ve dağlara sunduk, onu yüklenmekten kaçındılar, on¬ 
dan korktular. O insana yüklendi..." (Ahzab 72) Bazı yerlerde ise 
şöyle buyurulmuştur: "Andolsun biz Ademoğullanna çok ikram et¬ 

tik. Onlan karada ve denizde taşıdık. Onlan güzel nzıklarla besledik 
ve onlan yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık." (lsra 70) Tin 
suresinde özellikle enbiyanın ortaya çıktığı yer üzerine yemin edile¬ 

rek "İnsanı en güzel şekilde yarattık" buyurulmuştur. Yani onu öyle 
güzel şekilde yarattık ki, arasından büyük peygamberler çıkardık. 
Bu peygamberlere Allah'ın yarattıklarının ulaşabileceği en yüksek 

makamı verdik. 
Bundan sonra, insanlann iki tip olduğu açıklanmıştır. Birincisi, 

en güzel şekilde yaratıldığı halde kötüye meyledenlerdir. Bu tip in¬ 

san ahlaki bakımdan en alçak seviyeye düşmüştür. O kadar ki baş¬ 
ka hiç bir mahluk o seviyeye düşmez. İkincisi, iman ederek ve salih 
amel işleyerek bu düşük seviyeden kurtulmuş, yaratılışının gereği 

olarak bulunduğu üst makamda kalmıştır. Bu iki tip insanın varol¬ 
duğu bir gerçektir. İnkar edilemez. İnsanlık toplumunda onlan mü- 
şahade etmek mümkündür. 

Sonunda insanlarda birbirinden kesinlikle farklı iki tip varsa on¬ 
ların farklı amellerine farklı karşılık verileceğinin inkar edilemeyece¬ 
ği aynı gerçeğe istidlal olarak ileri sürülmüştür. Ahlaki bakımdan al¬ 
çaklığa düşenlere hiçbir ceza ve yüksek ahlaklı olanlara da hiçbir 
mükafaat verilmeyecek olsa, iki grubun sonu da ay m olacaksa, bu, 
Allah'ın hükümdarlığında hiç adalet ve insaf bulunmadığı anlamına 

gelir. Oysa İnsanî fıtrat ve insani akıl bakımından, hükümdar olanın 
aynı zamanda adaletli olması da gerekir. Eğer böyle olmazsa, Al¬ 
lahın, hüküm verenlerin en üstünü olduğu ve hükümdarlığında in¬ 
safsızlık olmayacağı nasıl tasavvur edilebilir? 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 İncire ve zeytine1 andolsun, 
2 Sina2 dağına, 
3 Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre). 
4 Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.3 
5 Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.4 

AÇIKLAMA 

1. Bunun tefsirinde müfessirler arasında ihtilaf vardır. Haşan 
Basri, Ikrime, Ata b. Ebi Rebah, Cabir b. Zeyd, Mücahid ve İbrahim 
Nehaî diyorlar ki: "incir "den kasıt bilinen incirdir. "Zeytinde, yağ çı¬ 
karılan, büinen zeytindir, lbni Ebi Hatim ve Hakim, Abdullah b. Ab- 

bas’tan bunu teyid eden bir kavil nakletmişlerdir. Bu tefsiri kabul 
eden müfessirler, incir ve zeytinin özelliklerini, faydalarını beyan 
ederek kendi görüşlerini şöyle açıklamışlardır: "Allah, iyi özellikleri 
dolayısıyla bu iki meyvanın üzerine yemin etmiştir^' Kuşkusuz, 
Arapçada "tin" ve "zeytun" kelimelerini duyan insan bu iki meyvayı 
Arapça’da bilinen anlamı üzerine anlar. Ancak bu tefsiri kabul et¬ 
meye iki sebep engeldir. Birisi, "Sina Dağı" ve "Mekke Şehri' ne de ye¬ 
min edilmiş olmasıdır. Az önceki tefsire göre meyva ve iki yere birara- 
da yemin edilmesi uygun düşmemektedir. Kur an-ı Kerim de bir şey 

üzerine yemin edilen yerlerde bu yemin, o yerlerin hizmet veya fay¬ 
dası nedeniyle değildir. Her yemin, kendisinden sonraki konuya de¬ 
lil getirilmek içindir. Bu nedenle, iki meyvaya özellikleri dolayısıyla 
yemin edilmiş olunamaz. 

Diğer bazı müfessirler "tin" ve "zeytun" dan kasıt olarak bazı yele¬ 
ri kabul etmişlerdir. Ka'b b. Ahbar, Katade ve Ibn Zeyd dtyor ki, 
"tiri'den kasıt Dımeşk (Şam)'dır. "Zeyturi'dan kasıt da Kudüs'tür. 
Ibn Cerir, Ibn Hatim ve Ibn Merduye nin Ibn Abbas taıı naklettikleri 
bir kavle göre "ünden kasıt, Hz. Nuh'un Cudi Dağı üzümde inşa et¬ 

tiği bir mesciddir, "zeytinden kasıt da Kudüs’tür. Ap*a, "tin" ve "zey- 
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tun'' kelimelerini duyan bir Arabin aklına bu manalar gelmez. O za¬ 
man Kur an a muhatap olan Araplar nezdinde "tin" ve "zeytun" yer 

olarak bilinmiyordu. Fakat Araplar arasında bazı bölgeleri, orada 
yetişen bitkiler ile isimlendirmek adetti. Onun için "tin'" ve zeytun" 
kelimelerinden kasıt şu olabilir. Bu meyvalann yetiştiği yerler. Bu 
yerler Şam ve Filistin idi. Çünkü o zamanlar Araplar arasında incir 
ve zeytin yetiştiren yerler olarak bu bölgeler meşhurdur. îbni Teyitli¬ 
ye, lbn Kayyım, Zemahşeri ve Alûsî de aynı görüştedirler, lbn Cerir 

her ne kadar birinci kavli tercih etmişse de, aynı zamanda "tin" ve 
"zeytun'dan muradın meyvalann yetiştiği bölgeler olabileceğini de 

kabul etmiştir. Hafız lbni Kesir de aynı tefsiri kabul etmiştir. 
2. ’Tur-i Sinin" buyurulmuştur. Bu. Sina yarımadasının diğer is¬ 

midir. Sena veya Sina ya da Sının de denir. Kur an da bir yerde de 
Tur-i Sina" kullanılmıştır. Şimdi orada Tur dağı bulunan bu bölge 
"Sina” ismi ile meşhurdur. Bu nedenle, tercümemizde aynı meşhur 

İsmi tercih ettik. 
3. Tin ve Zeytun yetiştiren yere, yani Şam ve Filistin'e, bir de Tur 

Dağı ve Emin olan Mekke şehri üzerine yemin edilmiştir. İnsanın en 
güzel şekilde yaratılmasının anlamı şudur: Ona en iyi cisim ve diğer 

mahluklardan daha iyi özellik verilmiştir. Aynca ona düşünce, anla¬ 
yış, ilim ve akıl gibi yüksek kabiliyetler de bağışlanmıştır. Bunlar di¬ 
ğer mahlukatta bulunmamaktadır. Bunun yanısıra insanların en 
yüksek ve kemal derecedeki fazilet sahibi olanları peygamberlerdir. 
Mahlukatın, peygambere bağışlanan bu makamdan daha yüksek 
dereceye ulaşması mümkün değildir. Onun için, insanın "ahsen-i 
takvim" olmasına şahit olarak peygamberlere nisbet olunan Şam ve 

Filistin üzerine yemin edilmiştir. Orada Hz. İbrahim 'den Hz. Isa'ya 
kadar pek çok peygamberler gelmiştir. Tur-i Sina Hz. Musa'ya nü¬ 
büvvet verilen yerdir. Mekke ise Hz. İbrahim ve İsmail eliyle temeli 
atılan tevhid dininin merkezidir. Bundan dolayı Arabistan'ın en kut¬ 
sal ve merkezî şehri olmuştur. Hz. İbrahim bu yer hakkında Allah'a 
şöyle dua etmiştir. "Rabb'im! Bu şehri güvenli bir şehir yap..." (Baka¬ 

ra 126). Bütün Arabistan'ın her yerinde anarşi varken, bu duanın 
bereketiyle yalnızca bu şehir 2500 senedir emin merkezdi. "Ahsen-i 
tavkim' den kasıt şudur: Biz insanı öyle güzel şekilde yarattık ki, on¬ 

lardan yüksek rütbeli ve nübüvveti yüklenen insanlar çıkmıştır. 
4. Burada müfessirler genelde iki anlam beyan etmişlerdir. Birin¬ 

cisi, "onu yaşlı duruma dönüştürdük" şeklindedir. Buna göre, onun 

çalışmaya, düşünmeye, anlamaya mecali kalmamıştır. İkincisi. 
“Onu cehennemin en altına şevkettik" şeklindedir. Ancak bu iki ma¬ 
na da surenin bunları ispatlamak için indiğine delil olmaz. Sözkonu- 
su bu surenin maksadı olan ceza ve mükafaatın hak olduğunun de- 
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lili olarak ileri sürülmüştür. Yoksa insanların aşın yaşlanınca zayıf 
duruma düşeceklerine ve bu nedenle de bir grup insanın cehenneme 
sevkedileceğine delalet etmez. Birincisi iyi olsun kötü olsun, her in¬ 
sana yaşlılık geleceğinden bu, ceza ve mükafaat için sebep olamaz. 
Yaşlılık haline ulaştı diye bir kimsenin amellerine ceza verileceği dü¬ 
şünülemez. İkincisi, bu hal ahiret ile ilgilidir. Bu olay kıyamette vu¬ 
ku bulacağına göre, ahiretteki ceza ve mükafaatın varlığını kafirlere 
kabul ettirmek için bunun delil olarak ileri sürüldüğü söylenemez. 
Bize göre ayetin doğru açıklanması şudur: Bir insan en güzel şekilde 
yaratıldıktan sonra cismani vc zihni kuvvetlerini kötülük için kulla¬ 
nıyorsa o zaman Allah da ona ancak kötülük yolunda tevfîk eder. 
Bundan dolayı o insan alçak duruma düşer ve öyle bir noktaya ula¬ 

şır ki, hiçbir mahluk ahlak bakımından o kadar aşağıya düşmez. Bu 
insanlık toplumunda açıkça görülebilecek bir gerçektir. Hırs, ta¬ 
mah, bencillik, şehvet düşkünlüğü, esrarkeşlik, alçaklık, gazab ve 

benzeri diğer adetler nedeniyle insan ahlaki bakımdan gerçekten en 
düşük seviyeye düşer. Olaya şu açıdan da bakabiliriz; bir kavim di¬ 
ğer bir kavme düşmanlıkta bazen o kadar ileri gider ki, sözkonusu 

kavme davranışında vahşi bir hayvandan da ileridir. Vahşi bir hay¬ 
van, başka hayvanlan kendi yemeği olarak avlar. Diğer hayvanlara 
katliam uygulamaz. Ama insan kendi cinsinden olanlara katliam 
uygular. Vahşi hayvan yalnızca pençe ve dişlerini kullanır. Ama en 
güzel şekilde yaratılmış olan insan, aklını da kullanarak yerleşim 
bölgelerini bir anda yok etmek için top, tüfek, tank, uçak, atom bom¬ 
bası, hidrojen bombası ve diğer sayısız silahı icat eder. Vahşi hayvan 
yalnızca yaralar ve yokeder. Ama insan, hayvanların hiç birinin yap¬ 
mayacağı şekilde, kendi cinsine eziyet ve işkence araçları geliştirir. 
Ayrıca insan düşmanlarına olan intikam ateşini söndürmek için ka¬ 
dınlarım çıplak yürütecek kadar aşağıya düşer. Bir kadım bir çok er¬ 
kek kendi hevesine alet eder. Babalarının, bacılarının ve kardeşleri¬ 
nin gözü önünde kadınların ismini rezil eder. Masum çocukları ana 

ve babalarının önünde katleder. Kadınlan kendi çocuklarının kanı¬ 
nı içmeye mecbur eder, lnsanlan diri diri gömer veya yakar. Dünya¬ 

daki en vahşi hayvanlar dahi bu gibi vahşetleri işlemezler. Aym hal, 
başka kötü amellere yöneldiğinde de sözkonusudur. Bu sahada da 
mahlukatın düşemeyeceği alçak seviyeye düşer. Hatta en mukaddes 

şeyi olan dinden saptığı zaman o kadar aşağı düşer ki, ağaçlara, hay¬ 
vanlara, taşlara, erkek ve kadınlara, cinsi organlara tapmaya baş¬ 
lar. Tannlannı memnun etmek için mabetlerde kadınlar görevlendi¬ 
rir ve sevap alacağı düşüncesiyle onlarla zina yapılır. Mabut edindik¬ 
leri tann ve tanrıçalara ahlaki bakımdan o kadar rezil amellerle yö¬ 
nelir ki, en zelil insan bile ondan utanır. 
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6 Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesin¬ 
tisi olmayan bir ecir vardır.3 

7 Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?6 

8 Allah da, hükmedenlerin hakimi değil midir?7 

AÇIKLAMA 

5. "Esfel-i Safilin"den kasıt olarak insanın yeteneklerini kaybettiği 
yaşlılık halindeki durumlarına göre mükafatlandınlacaklardır. İyi¬ 
lik yapamadıkları yaşlılık günleri nedeniyle mükafatlarında hiçbir 
eksiklik de olmayacaktır. "Esfel-i Safilin"den teki durumlarına göre 
mükafaatlandınlacaklardır. İyilik yapamadıktan yaşlılık günleri ne¬ 

deniyle mükafaatlannda hiçbir eksiklik de olmayacaktır. "Esfel-i Sa¬ 
fdilden cehennemin en kötü yerine sevkedilecekleri sonucunu çı¬ 
karan müfessirler de şu anlamı beyan etmişlerdin îman ederek salih 

amel işleyenler bundan müstesnadır. Onlar bu dereceye sevkedil- 
meyecektirler. Ancak her iki manada da, ceza ve mükafaatı isbat et¬ 
mek için istidlal olma yönünden ayet ile hiçbir ilgisi yoktur. Bize göre 
ayetin doğru anlamı şudun Genel bir gözleme göre bir insanlık cemi¬ 
yetinde bir kimsenin ahlaki bakımdan alçalması ve en düşük seviye¬ 
ye ulaşması gibi Allaha, ahire te ve risalete iman ederek hayatı bo¬ 
yunca salih amel işleyenler bu aşağı düşüşten kurtulurlar bu dere¬ 
ceye sevkedilmeyecektirier. Ancak her iki manada da. ceza ve müka- 
faatı onlar "sonsuz mükafata ' layık olacaklardır. Yani öyle bir müka¬ 

fat ki, onların hakettiklerinden az olmayacak ve sonu gelmeyecek¬ 
tir. 

6. Bu ayetin diğer tercümesi şöyle olabilir: Ey insan! bundan sonra 

ceza ve mükafaatı yalanlamak için hangi şey seni teşvik ediyor?. Her 

iki şekilde maksat aynıdır. Yani insanlık toplumunda açıkça görül¬ 
mektedir ki, en güzel şekilde yaratılmış olan insanlardan bir güruh 

ahlaki bakımdan en alçak seviyeye düşer ve diğer bir güruh da iman 
ve amel-i salih dolayısıyla bu düşüşten kurtulur? Kendisinden bek¬ 

lenen "en güzel yaratılış" üzerinde kaim olur. Bundan sonra ceza ve 
mükafatı nasıl yalanlayabilirsiniz? Gerçekten bu iki tip insanın so- 
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nunun aynı olacağını aklınız kabul ediyor mu? Esfel-i safıline dü¬ 
şenlere hiçbir ceza verilmemesi, ondan kurtulup salih amel işleyen¬ 
lere de mükafaat verilmemesi adalete uygun mudur? Aynı nokta 
Kur an ın diğer bir yerinde şöyle buyurulmuştur: "öyle ise Müslü¬ 
manları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız? Size ne olu¬ 
yor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? (Kalem 35, 36) "Yoksa kötülüklere 
batıp yara alanlar, kendilerini iman edip de salih amellerde bulu¬ 
nanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri de bir mi 
(olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar." (Casiye 21) 

7. Yani sen küçük hükümdarların bile adaletle muamele etmeleri¬ 
ni, suçlulara ceza vermelerini, iyi iş yapanlara mükafat vermelerini 
istiyorken; Allah hakkında nasıl yanlış bir zan besliyorsun? Oysa Al¬ 

lah, o hükümdarlardan daha büyük bir hükümdar değil midir? Eğer 
Allah'ı en büyük hükümdar kabul ediyorsanız O'nun adalet etmeye¬ 
ceğini nasıl düşünebilirsiniz? O ndan iyiye de kötüye de aynı mua¬ 

meleyi yapmasını bekliyorsunuz. Bu dünyada en kötü iş işleyen ile 
en iyi iş işleyen aynı şekilde toprak olacaklar diye, hiç kimseye kötü 
amellerinin cezası ya da iyi işlerinin mükafatının verilmeyeceğini mi 
sanıyorsunuz? 

İmam Ahmed, Tirmizî, Ebu Davut, lbn Münzir, Beyhakî, Hakim ve 
îbn Merduye, Ebu Hureyre'den şöyle nakletmişlerdir: "Rasulullah 
şöyle buyurdu: "Sizden kim 'Tin" suresini okursa "eleysallahu bi 
ahkâmi'l Hâkimin e" geldiğinde, "Bela ve ene alâ zalike mineşşahi- 
din" (Evet, ben buna şehadet edenlerdenim) desin." Bazı rivayetlerde 
Rasulullah bu ayeti okuduktan sonra, "Subhaneke fe belâ" diyor¬ 
du. 

TİN SURESİNİN SONU 
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96 

ALAK SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: İkinci ayetteki "adak” kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu sure iki kısma aynlır. Birinci kısım, "lkra' dan 

beşinci ayet olan "ma lem ya'lem "e kadardır, ikinci kısım, "Kellâ in- 
ne l-insane le yetğa'dan surenin sonuna kadardır. Cumhur ulema, 
birinci kısmın Rasulullah'a gelen ilk vahiy olduğunda ittifak etmiş¬ 
tir. Bunun hakkında, İmam Ahmed, Buhar! ve Müslim müteaddit 
senetlerle en sahih hadislerden sayılan bir rivayeti Hz. Aişe'den riva¬ 
yet etmişlerdir. Bu rivayette Hz. Aişe, vahyin nasıl başladığını Rasu- 
lullah ın kendisinden duymuştur. Aynca aynı rivayet lbn Abbas, 
Ebu Musa el Eş'ari ve sahabeden bir cemaatten de şu şekilde men¬ 
kuldün "Kur'an’ın ilk inen ayetleri bunlardır." İkinci kısım, Rasulul- 
lah Harem-i Şerifte namaz kılmaya başladığı ve Ebu Cehilin de onu 
namazdan menetmek için tehdit ettiği zaman nazil olmuştur. 

Vahyin başlangıcı 

Muhaddislerin kendi senetleri ile İmam Zühri'den, onun Urve b. 
Zubeyr den, onun da, teyzesi Hz. Aişe’den rivayet ettiği gibi vahyin 
başlangıcı şu şekilde naldedilmiştir: Vahiy ilk dönemlerde Rasulul- 
lah'ın sadık rüyalar (bazı rivayetlerde iyi) görmesi ile başladı. Rasu- 
lullah bu rüyaları apaçık bir gerçek olarak görmekteydi. Rasulullah 
daha sonra yalnızlığı sevmeye başladı. Hıra mağarasında günlerce 
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ibadet için kalırdı. (Hz. Aişe burada "tahanus" kelimesini kullanmış¬ 
tır. imam Zuhri bunu "taabbûd" olarak açıklamıştır. Bu. Rasulul- 
lah’ın eda ettiği bir çeşit ibadetti. Çünkü Allah ona henüz nasıl iba¬ 
det edeceğini öğretmemişti) Rasuluîlah (s.a) evden yiyecek ve içece¬ 
ğini alarak mağarada birkaç gün geçirirdi. Sonra yine eve döner ve 
Hz. Hatice'ye yiyecek ve içecek hazırlatarak ibadet için mağaraya dö¬ 
nerdi. Birgün Rasuluîlah Hıra mağarasında iken birden bire vahiy 
nazil oldu. Melek gelerek ona “oku" dedi. Hz. Aişe Rasulullah'm sö¬ 
zünü şöyle nakletmektedir: "Ben okumuş değilim, dedim. Bunun 
üzerine melek beni tutarak sıktı. O kadar şiddetliydi ki tahammül 
edemiyordum. Sonra bıraktı ve tekrar "oku" dedi. Ben tekrar "oku¬ 
muş değilim" dedim. Beni tekrar o kadar şiddetli sıktı ki tahammül 
edemedim. Sonra bıraktı ve tekrar "oku" dedi. Ben tekrar "okumuş 
değilim" dedim. Beni üçüncü defa öyle kuvvetli sıktı ki. tahammü¬ 
lüm kalmadı. Sonra beni bıraktı ve "Ikra bismi Rabbike'llezi halak" 
(Yaratan Rabb'inin ismiyle oku) dedi. Bu ayetten "ma lem ya’lem" e 
kadar okudu. Hz. Aişe diyor ki: Sonra Rasuluîlah, titreyerek eve 
döndü ve Hz. Hatice'ye "beni örtün" dedi. Rasulullah'ı örttüler. Bu 
korku durumu geçtikten sonra Rasuluîlah şöyle buyurdu: "Ey Hati¬ 
ce! Bana ne oldu?" Daha sonra bütün olanları Hz. Hatice'ye anlattı. 
Ve "Canımdan korkuyorum." dedi. Hz. Hatice "Kesinlikle değil. 
Memnun ol. Allah'a yemin ederim ki, O seni rezil etmez. Sen akraba¬ 
larına iyi davranırsın. Doğru sözlüsün (Diğer bir rivayette emaneti 
yerine getirirsin), çaresiz olanların yükünü hafifletirsin, fakir ve 
yoksullara yardım edersin, misafirperversin, iyi işlerde yardımcı¬ 
sın..." dedi. Hz. Hatice daha sonra Resulullah'ı yanma alarak amca¬ 
sının oğlu Varaka b. Nevfel'e gittiler. Varaka, cahiliye döneminde 
Hristiyan olmuştu, lbranice ve Arapça olarak İncil yazıyor, okuyor¬ 
du. Çok yaşlı olduğundan gözleri görmüyordu. Hz. Hatice ona şöyle 
dedi: "Ağabeyciğim! Yeğenini biraz dinler misin?" Varaka Rasulul- 
lah'a sordu ve Rasuluîlah olanları anlattı. Varaka: "Bu aynı Namus¬ 
tur (Vahiy getiren melek). Allah, onu Hz. Musa'ya da göndermişti. 
Keşke senin nübüvvet zamanında genç olabilseydim. Keşke kavmi- 
nin, seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar yaşayabilseydim." 
Rasuluîlah sordu: "Onlar beni buradan kovacaklar mı?" Varaka: 
"Evet, senin getirdiğini getiren bir şahsa insanların düşman olmadı¬ 
ğı bir zaman yoktur. Eğer senin döneminde yaşarsam bütün gücüm¬ 
le sana yardım ederim." dedi. Ancak çok geçmeden öldü. 

Bu rivayetten açıkça anlaşılıyor ki vahiy gelmeden hemen önce bi¬ 
le Rasulullah'm düşüncesinde Nebi olacağına dair bir şey yoktu. Ne- 
blliğe talip olmak ve onu beklemek bir yana, onun ne olduğunu bile 
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bilmiyordu. Vahyin nüzulü ve melekle karşılaşması bir kişinin hiç 
beklemediği halde büyük bir olayla karşılaşması ve onun etkisi al¬ 
tında kalması gibi bir şeydi. Bu nedenle. İslâmî daveti başladığında 
Mekkeliler Rasulullah a her türlü itirazı yönelttikleri halde, hiç kim¬ 
se Biz böyle şeyi Muhammed (a.s) den bekliyorduk, çünkü o bunun 
planlarını yapıyordu.” diyememiştir. 

Bu rivayetten şu da anlaşılmaktadır: Rasulullah nübüvvetten ön¬ 
ce de çok temizdi. Onun ahlakı çok yüceydi. Hz. Hatice 55 yaşında 
bir kadın ve Rasııltıllah ondan 15 yaş küçüktü. Uzun evlilik dönem¬ 
leri içerisinde Rasulullah'ın hiç bir şeyi Hz. Hatice'den gizli kalamaz¬ 
dı. O, Rasulullah'ın ahlakının ne derece yüksek olduğuna bizzat ta¬ 
raktı. Rasulullah Hıradan döndüğü zaman, onun başından geçenle¬ 
ri duyunca hiç tereddütsüz kabul ederek şöyle demişti: "Sana vahiy 
getiren gerçekten Allah'ın meleğiydi" Aynı şekilde Varaka b. Nev- 
fel'de Mekke'nin yaşlı bir kişisi idi. Rasulullah'ı çocuktan beri tanır¬ 
dı. 15 senelik yakın akrabalığı dolayısıyla Rasulullah'ın hayatma ve 
yaşantısına yakından vakıftı. Rasulullah'tan vahiy olayını işitince o 
da hiç tereddütsüz kabul etmiş ve şöyle demişti: "Bu aynı Namus tur 
ki, Hz. Musa'ya da gönderilmişti." Bunun anlamı şudur: Varakaya 
göre de Rasulullah öyle bir insandı ki, ona nübüvvet verilmesi çok ta¬ 
biiydi. 

İkinci kısmın nüzul zamanı: 
Bu surenin ikinci kısmı, Rasulullah'ın namaz kılmaya başladığı 

ve Ebu Cehil'in de onu korkutmak, tehdit yoluyla engel olmak istedi¬ 
ği zaman nazil olmuştur, öyle anlaşılıyor ki, nübüvvetten sonra Ra¬ 
sulullah İslâmî tebliğe başlamadan önce Harem-i Şerifte Allah'ın öğ¬ 
rettiği tarzda namaz kılmaya başlamıştı. Mekkeli müşrikler bundan 
Rasulullah'ın yeni bir din takip etmeye başladığını anlamışlardı. 
Mekke'deki diğer insanlar Rasulullah'ın yeni tarzdaki ibadetini hay¬ 
retle seyrederken, Ebu Cehil, cahiliyet taassubu ile bu şekilde ibadet 
etmemesi için Rasulullah'ı korkutmaya çalıştı. Bu olay hakkında 
pek çok hadis vardır. Ebu Cehil'in bu beyhude hareketinin hadisi 
lbn Abbas ve Ebu Hureyre'den mervidir. 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir. "Ebu Cehil Kureyşlilere 
sormuş; Muhammed siz varken de ellerini yere koyup secde ediyor 
mu? Onlar "evet" dediler. Ebu Cehil, "Lat ve Uzza’ya^emin ederim, 
eğer onu bu şekilde ibadet ederken görürsem ensesine ayağımı ba¬ 
sarak yüzünü yere sürteceğim." dedi. Bir gün, Rasulullah namaz kıl¬ 
maktaydı. Ebu Cehil, ensesine basmak için ona doğru yöneldi. Ama 
birdenbire herkes onun geri çekildiğini gördü. Ebu Cehil'e soruldu: 
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"Ne oluyor?" Ebu Cehil: "Benimle onun arasında bir ateş hendeği 
vardı. Bazı kanatlar da gördüm." Rasulullah şöyle buyurdu: "Eğer 
yanıma gelseydi melekler onu parçalayacaktı." (Âhmed, Müslim, Ne- 
seî, İbn Cerir, İbn Ebi Hatim, lbnü'l Münzir, İbn Merduye, Ebu Nu- 
aym, lsfehani. Bey haki) 

İbn Abbastan şöyle rivayet edilmiştir: "Ebu Cehil dedi ki: Eğer 
Muhammed'in Kabe civarında ibadet ettiğini görürsem ensesini 
ayaklarımın altına alacağım." Bu haber Rasulullah'a ulaştığında 
şöyle buyurdu. Eğer böyle yaparsa melekler onu yakalarlar '. (Bu¬ 
harı, Ttrmizi, Neseî, İbn Cerir, Abdürrezzak, Abd b. Humeyd, İbn 
Münzir, İbn Merduye). 

İbn Abbas tan diğer bir rivayette şöyledir: "Rasulullah, Makam-ı 
İbrahim'de namaz kılmaktaydı. Ebu Cehil yanma gelerek şöyle dedi: 
"Ey Muhammedi Ben seni bundan menetmedim mi? ve Rasulullah'ı 
tehdit etmeye başladı. Rasulullah ona sert bir şekilde "Sen kim olu¬ 
yorsun?" karşılığını verdi. Bunun üzerine Ebu Cehil. "Ey Muham¬ 
medi Sen kime güvenerek beni korkutuyorsun? dedi. Ve devam etti: 
Tanrıya yemin ederim ki, burada en fazla yardımcısı olanlardanım. 
(Ahmed, Tirmizî, Neseî, İbn Cerir, İbn Ebi Şeybe, İbn Münzir, Tabe- 
ranî, İbn Merduye) 

Bu olay üzerine surenin "kella inne'l insane le yetğa" ile başlayan 
kısmı nazil olmuştur. Bu kısmın yeri doğal olarak Kur an ın bu sure- 
sindedir. Çünkü Rasulullah İslâmî ilk kez namaz ile açığa vurmuş¬ 
tu. Kafirlerle karşı karşıya gelmesinin başlangıcını bu oluşturmuş¬ 
tu. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Oku1 Rabb'inin ismiyle2 ki sizi O yarattı.3 
2 O, insanı bir alak'tan4 yarattı. 
3 Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; 

AÇIKLAMA 

1. Girişte de açıklandığı gibi, Melek "oku" dediğinde Rasulullah 
"Ben okuma bilmem" şeklinde cevap vermişti. Bundan anlaşılıyor 
ki. Melek vahyi yazılı olarak getirmiş ve Rasulullah’ın bunu okuma¬ 
sını söylemişti. Çünkü eğer meleğin maksadı kendi söylediğini Ra- 
sulullah'ın sadece tekrar etmesini istemek olsaydı, Rasulullah "Ben 
okuma bilmem" demezdi. 

2. Yani Rabb’inin ismiyle oku. Diğer ifadeyle "Bismillah" diyerek 
oku. Bundan anlaşılıyor ki, Rasulullah vahiyden önce de yalnız Al¬ 
lah'ı Rabb olarak tanıyor ve biliyordu. Onun için "Rabb "in kimdir? 
denmeye gerek görülmemiştir. Yani burada sadece Rabb’inin ismiy¬ 
le oku denmiştir. 

3. Burada, "halak" kelimesi mutlak olarak kullanılmış ve neyi ya¬ 
rattığı belirtilmemiştir. Çünkü Yaratan Rabb'inin ismiyle" denme¬ 
sinden, Kainatı ve içindeki her şeyi yarattığı kendiliğinden anlaşıl¬ 
maktadır. 

4. Kainatı genel olarak zikrettikten sonra insanm ne gibi hakir bir 
başlangıç ile yaratıldığı belirtilmiştir. "Alak", "Alaka "nın çoğuludur. 
Manası, “pıhtılaşmış kan "dır. Bu durum hamileliğin ilk birkaç günü 
içinde meydana gelir. Daha sonra et şeklini alır. Ve tedricen insan 
şekillenmeye başlar. (Bkz. Hac 5 an. 5‘ten 7'ye) 
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4 Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.5 
5 İnsana bilmediğini öğretti.6 
6 Hayır;7 gerçekten insan, azar. 
7 Kendini müstağni gördüğünden.8 
8 Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.9 
9 Engellemekte olanı gördün mü? 
10 Namaz kıldığı zaman bir kulu.10 
11 Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise, 
12 Ya da takvayı emrettiyse. 
13 Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviri¬ 

yor ise. 
14 0, Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?11 

AÇIKLAMA 

5. Yani, hakir bir başlangıçtan sonra insana ilim vererek onu mah- 
lukatın en yüksek seviyesine çıkarması, Allah'ın en büyük lütfudur. 
Sadece ilim değil, kalem kullanmayı da öğreterek, sahip olduğu ilmi 
büyük çapta yaymasını, bu yolla ilerlemesini ve sonraki nesiller için 
muhafaza etmesini de sağlamıştır. Eğer Allah, ilham yoluyla insana 
kalem ve kitabın ilmini vermeseydi, o zaman insanın ilmi yetenekleri 
yayılmazdı. Gelecek nesillere ulaşamazdı. Böylece ilerleme müm¬ 
kün olmazdı. 

6. Yani insan aslında ilimsizdir. Ancak Allah'ın ihsanı sayesinde 
onda ilim hasıl olmuştur. Allah'ın lütfuyla insana her merhalede ilim 
verilmiştir. Ve ilim kapılan da birbiri ardına açılmıştır. Aynı durum 
Ayet el-Kursi de de gözükmektedir.' O nun ilminden ancak kendisi¬ 
nin dilediği kadanndan başka bir şey kazanamazlar." (Bakara 255) 
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insanın ilmi gelişme zannettiği, aslında kendisinde ilim yokken Al¬ 
lah'ın, istediği zaman ve ona hissettirmeden ilim vermesidir. 

Buraya kadar açıklananlar, Rasulullah'a ilk defa nazil olan ayet¬ 
lerdir. Hz. Aişe'nin rivayetine göre, bu ilk tecrübe Rasulullah için o 
kadar ağırdı ki, ona tahammül edememişti. Onun için bu seferlik 
inandığı Rabb ile doğrudan muhatap olduğu belirtilmekle yetinil- 
miştir. Böylece vahyin sık sık gelmesi de başlamış oldu. Rasulullah 
artık Nebi olarak tayin olmuştu. Bundan bir süre sonra Müddessir 
suresinin başlangıç ayetlerinde nübüvvet verildikten sonra vazifesi¬ 
nin ne olduğu açıklanmıştır. (Bkz. Müddessir suresinin girişi) 

7. Yani, İnsana lütfeden Allah'a karşı, cehalet ederek böyle bir tu¬ 
tumda bulunmaktadır. Bunun açıklaması ileridedir. 

8. Yani malı, serveti, izzeti, şerefi ve diğer dünyevî şeyleri ona lutfe- 
dilmiştir. Şükretmek yerine haddi aşar ve asi olur. 

9. Yani, dünyadayken servet ve mal gücüne dayanarak isyan eder¬ 
se, sonunda Rabb'ine döndüğünde bu tutumunun sonucunu anla¬ 
yacaktır. 

10. "Kul'' dan kasıt, Rasulullah'tır. Kur an-ı Kerim in pek çok ye¬ 
rinde Rasulullah'tan bu şekilde söz edilmiştir. Mesela lsra suresin¬ 
de, "Eksikliklerden uzaktır. O (Allah) ki geceleyin kulunu Mescid-i 
Haram dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüt¬ 
tü." (lsra, 1) buyurulmuştur. Kehf suresi birinci ayette de şu şekilde 
ifade edilmiştir: "O Allah'a hamdolsun ki, kuluna Kitab ı indirdi." Cin 
suresinde ise şöyledin "Allah'ın kulu kalkıp O na yalvarınca üzerine 
üşüştüler. (Cin, 19) Bundan anlaşılıyor ki, bu ifade özel bir üslup¬ 
tur. Ve Allah Kitabında Rasulullah için kullanılmıştır. Aynca bu 
ayetten şu da anlaşılıyor; Allah Rasulullah'a risalet verdikten sonra 
namaz kılmasını öğretti. Namaz kılmanın şekli hakkında Kur an ın 
hiç bir yerinde açıklama yoktur. Dolayısıyla bu da Rasulullah'a sa¬ 
dece Kur an da yazılı olan vahyin dışında bazı talimatlar verildiğinin 
de işaretidir. 

11. öyle anlaşılıyor ki, burada her insaflı insan muhatap kabul 
edilmiştir. Onlara şöyle sorulmaktadır: Allah a ibadet eden kullara 
engel olan o kişinin hareketini gördünüz mü? İnsanları Allah'tan 
korkutan, onların kötü işlerine engel olmaya çalışan kulun doğru 
yolda olmadığını ne biliyorsun? Bu kişi Hak kı yalanlayarak ona kar¬ 
şı koymakta ve onu yalanlamaktadır. Bu ne biçim bir harekettik? Bu 
kul (Rasulullah) iyi işler yapmaktadır. Diğeri ise Hakkı yalanlayarak 
yüz çevirmektedir. Eğer Allah dilese bu şahıs bu tutumlarını sürdü¬ 
rebilir mi? Burada zalimin zulmünü ve mazlumun mazlumiyetini Al¬ 
lah’ın gördüğü belirtilerek şu sonuca varılmıştır: Zalim cezalandırı¬ 
lacak ve zulme uğrayana da yardım edilecektir. 
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15 Hayır;12 eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andol-1 

sim, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; 
16 O yalancı, günahkâr olan alnından.13 
17 0 zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağır¬ 

sın.14 
18 Biz de zebanileri çağıracağız.15 
19 Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.16 

AÇIKLAMA 

12. Hz. Muhammed (s.a) namaz kılarsa onun ensesine ayağım ba¬ 
sacağı tehdidini savuran bu şahıs, kesinlikle bunu yapamıyacak- 

tır. 
13. "Alın "dan kasıt, o alnın sahibidir. 
14. Girişte açıkladığımız gibi, Ebu Cehil'in tehdidine karşı Rasu- 

lullah onu terslediğinde şöyle demişti: "Ey Muhammed! Sen kime 
güvenerek beni korkutuyorsun? Tanrıya yemin ederim ki. burada 
en fazla yardımcısı olan benim." Bunun üzerine şöyle buyurulmuş- 
tun "O himaye edicilerini çağırsın." 

15. Buradaki "zebaniye" kelimesi Katade'nin açıklamasına göre 
Arap dilinde "polis" için de kullanılır, "zeban' ın asıl manası, "iten 
kimse "dir. Padişahların yanında görevli olan zebanlar, padişah bir 
kimseye darıldığında onu iterek dışan çıkarırlardı; bu nedenle anla¬ 
mı şudur: O kendini himaye edenleri çağırsın, biz de kendi polisleri¬ 
mizi, (yani azap eden meleklerimizi) Onun yardımcıları ile hesaplaş¬ 
sın diye çağınnz." 

16. "Secde"den kasıt, namazdı. Yani "Ey Nebi! korkma namaz kıl¬ 
maya devam et ve bu vasıtayla Rabbine yaklaş. Bir kulun Rabb ine 
en yakın anı, secde ettiği andır." Müslim'de yine Ebu Hureyre’den şu 
rivayet de mevcuttur. "Rasulullah bu ayeti okuduğunda tilavet sec¬ 
desi yapardı." 

ALAK SURESİNİN SONU 
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97 

KADİR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "kadr" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi. Medenî mi olduğu konusun¬ 

da ihtilaf vardır. Ebu Hayyan, Bahru'l Muhit te çoğu ilim ehline göre 
bu surenin Medenî olduğunu söyler Alî b. Amr el- Vahidi, tefsirinde 
bu surenin Medine’de nazil olan ilk sure olduğunu belirtir. Buna 
karşılık el-Maverdî çoğunluk alimlere göre bu surenin Mekkî oldu¬ 
ğunu açıklar. İmam Suyutî de aynı şeyi Itkan da yazar. İbn Merduye, 
Ibn Abbas. İbn Zübeyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekke'de nazil ol¬ 
duğuna dair bir kavil nakleder. Surenin muhtevasına dikkat edilirse 
-ileride de açıklayacağımız gibi- Mekke'de nazil olduğu anlaşılmak¬ 
tadır. ^ 

Konu: Bu surenin konusu, insanlara Kur an ın değeri ve önemi 
hakkında bilgi vermektedir Kur'an-ı Kerim de Alak suresinden son¬ 
ra yer almasından anlaşılıyor ki, bu mukaddes kitabın nüzulünün 
başlangıcındaki beş ayetin nazil olmasından sonra bu kitabın, değe¬ 
ri büyük bir gecede nazil olduğu ve nüzulunun büyük anlam taşıdığı 
bildirilmiştir. 

Allah (c.c) ilk olarak "bunu biz indirdik" buyurmuştur. Yani Hz. 
Muhammed'in tasnifi ile değil, bizim nazil etmemizledir. Bundan 
sonra şöyle buyurulmuştur: Bunun nüzulu bizim tarafımızdan Ka¬ 
dir Gecesi nde olmuştur.L"Kadir gecesi" iki anlama gelir; burada ikisi 
de geçerlidir. Birincisi, o gecede takdirler karara bağlanır. Diğeri ise. 
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bu sıradan bir gece değildir/ Kısmetin düzenlenip bozulduğu gece¬ 
dir Bu kitabın nüzulu, sadece bir kitabın nüzulunu ve sadece Ku- 
reyş'i. Arabistan'ı kapsayan bir olay değil; bütün dünyanın takdirini 
değiştirecek bir kitabın nazil olması olayıdııj Aynı şey Duhan sure¬ 
sinde de belirtilmiştir* (Bkz. Duhan Suresi girişi ve 3) Diğer bir ifa¬ 
deyle, bu büyük ve kadrü kıymet sahibi şerefli bir gecedir* ileride 
açıklanacağı gibi, bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bununla Mek¬ 
ke'deki kafirler şöyle uyarılmıştır: Siz ahmaklığınızdan dolayı Hz. 
Muhammed'in (s.a) getirdiği kitabı bir afet, bir musibet sanıyorsu¬ 
nuz ve O ndan kaçıyorsunuz. Oysa bu kitabın nazil olduğu gece o ka¬ 
dar hayırlı gecedir ki, insanlara insanlık tarihinde bin ayda yapılma¬ 
yan iyilik, bir gecede yapılmıştır. Aynı şey Duhan Suresi 3. ayette de 
değişik bir üslupla ifade edilmiştir. Bunu Duhan suresinin girişinde 
izah etmiştik. 

Sonunda, Meleklerin ve Cibril'in, Rabb’inin izniyle bu gece her 
emri indirdikleri bildirilmiştir. (Duhan suresi 4. ayette buna "Emr-i 
Hakim" denilmiştir.) Aynca gecenin, akşamdan sabaha kadar baş¬ 
tan sona selamet gecesi olduğu belirtilmiştir. Yani O nda şer hiç bu¬ 
lunmaz. Çünkü Allah ın bütün kararlan sonuç olarak iyidir. Ondan 
hiç bir kötülük kastedilmiş değildir. Hatta bir kavmi helak etmek ka¬ 
ran olsa bile, o da hayr içindir, şer için değil. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.1 
2 Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? 

3 Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.2 

4 Melekler ve ruh, 3onda Rablcrinin izniyle her bir iş için inerler.4 
5 Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.5 

AÇIKLAMA 

1. Burada "enzelnâ hu" (Onu nazil ettik) kullanılmıştır. Bu cümle¬ 
de Kur an zikredilmemiştir. Ama maksat Kur an dır. Çünkü "inzal 
etmek" kendiliğinden Kur an a delalet etmektedir. Kur'an-ı Kerim de 
bu şekildeki kullanımın çok örneği vardır. Bu kullanımlar bazen si¬ 
yak ve sibakta, bazen kelamın üslûbunda, bazen de zamirin neye ait 
olduğu önceden veya sonra zikredildiğinde geçerlidir. (Bkz. Necm 
an: 9). 

Burada "Biz Kur an ı Kadir gecesi inzal ettik" buyurulmuştur. Ba¬ 
kara suresinde de "Ramazan Ayı" ki insanlara yol gösterici, hidayeti, 

doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırdetip açıklayıcı olarak Kur an o 
ayda indirilmiştir" (Bakara 185) buyuruluyor. Bundan da anlaşılı¬ 
yor ki, Allah'ın meleğinin Rasulullah'a Hıra da ilk defa vahiy getirdiği 

gece. Ramazan Ayı nın bir gecesiydi. Bu geceye mübarek gece den¬ 
miştir: "Biz onu mübarek bir gecede indirdik. " (Duhan, 3) 

Kurani bu gecede indirmenin iki anlamı olabilir: Birincisi, bu ge¬ 
cede bütün Kuran, vahiy taşıyan meleklere intikal ettirilmiş ve on¬ 
dan sonra, şartlara göre zaman zaman olmak üzere 23 senede, bu 
ayet ve sureleri Cebrail, Allah'ın emriyle Rasulullah'a getirmiştir. Bu 
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görüş İbn Abbas'a aittir, (lbn Cerir, lbn Münzir. İbn Ebi Hatim, Ha¬ 
kim, İbn Merduye, Beyhakı). İkincisi, bu geceyi Kuranın inzal edil¬ 
mesinin başlangıcı kabul eden görüştür. Bu, imam Şa'bî’nin kavli¬ 
dir. Diğer bir kavil de lbn Abbas'tan nakledildiği gibidir. (lbn Cerir). 
Her iki kavle göre de anlam. Kur an ın Rasulullah'a bu gece inmeye 
başladığına delalet eder. Aynı gece Alak suresinin ilk beş ayeti nazil 
olmuştur. İslâmî davetin gereği sırasında zaman zaman nazil olan 
ayet ve surelerin Allah'ın Rasulullah'a indirdiği anda düzenlenmedi¬ 
ği açık bir gerçektir. Tam tersine, kainatın yaratılışı ve ona ait olan 
herşey ezelde tasarlanmıştır, hazırdır. Allah'ın yeryüzünde insan 
yaratması, ona peygamberler göndermesi, kitaplar vermesi ve so¬ 
nunda Hz. Muhammed'in (s.a.) göndererek O na da Kur an indirme¬ 
sinin bütün planı önceden hazırlanmıştı. Kadir gecesinde ise bu pla¬ 
nın son kısmı uygulanmaya başlandı. Bütün Kuranın vahiy taşıyan 
meleklere indirilmesi ise hiç garip değildir. 

*Kadir", bazı müfessirlere göre "takdir" anlamındadır. Yani bu ge¬ 
ce, Allah'ın, takdiri uygulamak için meleklere emir verdiği gecedir. 
Bunu Duhan suresindeki şu ayet teyid etmektedir: "O gece katımız¬ 
dan her hikmetli emir sadır ediliri' (Duhan 5) imam Zuhri diyor ki; 
"Kadir in manası azamet ve şereftir." Yani o, çok azametli gecedir. Bu 
manayı teyid eden ayet aynı surenin şu ayetidir: "Bin aydan hayırlı¬ 

dır.'^ 
Bu gecenin hangi gece olduğu sorulabilir* Ancak bu çok ihtilaflı 

bir konudur ve yaklaşık 40 görüş nakledilmiştir. Ama ümmetin bü¬ 
yük alimlerinin çoğunluğu. Ramazan ayının son on gecesinin tek ge¬ 
celerinden biri olarak açıklamışlardır. Bu alimlerin çoğunun görüşü 
de 27. gece olduğu yolundadır. Bu konuda bazı sahih hadisler riva¬ 
yet edilmiştir. 

Ebu Hureyre'den, Rasulullah'm, Kadir Gecesi nin 27. ya da 29. 
gece olduğunu söylediği rivayet edilmiştir. (Ebu Davud. Tayalisı) 
ikinci rivayet yine Ebu Hureyre'den şu şekildedir: "O, Ramazan ın 
son gecesidir." (Müsned-i Ahmed) 

Zir b. Hubeyş. Ubey b. Kab a Kadir Gecesi ni sorduğu zaman ye¬ 
min ederek ve istisna etmeden O nun 27. gece olduğunu söylemiştir. 
(Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Neseî, lbn Hibban) 

Ebu Zere bu konuda sorulduğunda şöyle demiştir; Hz. Ömer, Hu- 
zeyfe ve Rasulullah'm ashabının pek çoğunun şüphesi yoktur ki o 
Ramazan ın 27. gecesidir, (lbn Ebi Şeybe) 

Ubade b. Sâmit, Rasulullah'm şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 
"Kadir Gecesi, Ramazanın son on gecesinin tek gecelerindedir. 21. 
23. 25. 27. 29. gecesidir." (Müsned-i Ahmed) 
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Abdullah b. Abbas, Rasulullahın şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
"Onu Ramazan ın son on gecesinde arayın ki, ay bitmeden on veya 
dokuz gün kaladır veya yedi gün kala veya beş gün kaladır. (Buharî) 
Alimlerin çoğunluğu Rasulullahın bu sözünden kastm, "Tek'li gece¬ 
lerde arayın" olduğunu söylemişlerdir. 

Hz. Ebubekir'den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: 9 gün kala, 7 gün 
kala, 5 gün kala, 3 gün kala veya son gece denmesinden kasıt "bu ge¬ 
celerde Kadir Gecesi ni arayındır." (Tirmizı, Neseî) 

Hz. Aişe (r.a) Rasulullah'tan şöyle rivayet etmiştir: Kadir gecesini 
Ramazan'ın son on gecesinin tek gecelerinde arayın. (Buharı, Müs¬ 
lim, Ahmed, Tirmizı) Hz. Aişe ve Abdullah b. Ömer'den şöyle rivayet 
edilmiştir: Rasulullah hayatı boyunca Ramazan Ayı nın son on gü¬ 
nünde itikafa girmiştir. 

Bunun hakkında, Muaviye, îbn Ömer. Ibn Abbas gibi sahabiler- 
den bazı rivayetler mervidin bu nedenle selef ulemasının büyük ço¬ 
ğunluğu Ramazan Ay'ının 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kabul et¬ 
mişlerdir. Galiba Kadir Gecesinin faziletlerinden feyz alınabilmesi, 
insanların bir gecelik ibadetle yetinmeyip daha fazla gecede ibadet 
etmeleri için Allah Rasulû, Kadir Gecesi ne belli bir geceyi tayin et¬ 
memiştir. Burada şu soru sorulabilir: "Mekke'de gece iken dünyanın 
pek çok yerinde gündüz olduğuna göre, o bölgelere hiçbir zaman Ka¬ 
dir Gecesi gelmeyecek mi?" Cevabı şudur: Arapça da "Gece"’ kelimesi 
çok kere gece ve gündüzü birlikte ifade etmek için kullanılır. Onun 
için Ramazan'm bu tarihlerinde dünyanın her yerinde o günün ön¬ 
ceki gecesi Kadir gecesi olabilir. 

2. Müfessirler genellikle bunun anlamım şöyle açıklamışlardın "O 
gecede yapılan iyi bir amel bin yıllık amelden daha hayırlı ve efdal- 
dir." Kuşkusuz bu doğru bir sözdür. Rasulullah, bu gecenin ameli 
hakkında çok fazilet beyan etmiştir. Buharı ve Müslim'de Ebu Hu- 
reyre'den şöyle rivayet edilmiştir: "Bir kimse Kadir Gecesi iman ile, 
Allah tan mükafat dileyerek ibadet için kıyam ederse, önceki bütün 
günahları affolunacaktır" Müslim'de Ubade b. Samit Rasulullah'tan 
şöyle rivayet etmiştir: "Kadir Gecesi Ramazan ın son on gecesidir. 
Kim ki bu gecede ecir dileyerek ibadet için kıyam ederse Allah, onun 
önceki ve sonraki günahlarını affeder." Ancak ayetin kelimeleri şöyle 
değildir: "Kadir Gecesi’nde amel etmek bin ayda amel etmekten ha¬ 
yırlıdır."' Ayette şöyle denilmiştin 'Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır." 
Buradaki bin aydan murad, 83 sene gibi ifadeler değildir. Araplarda 
büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde "bin" kelimesi kullanılırdı. 
Bu nedenle ayetin anlamı "bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve 
hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu ka- 
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dar hayırlı iş yapılmamıştır." 
3. Bundan kasıt, Cebrail'dir. Fazilet ve şerefi dolayısıyla onun zikri 

diğer meleklerden ayn olarak, yapılmıştır. 
4. Yani o kendi kendine gelmez. Allah'ın izni ile gelir. "Her emirden 

kasıt, Duhan suresi 5. ayetteki "emr-i hakim" (hikmete dayanan iş) 
tir. 

5. Yani, akşamdan sabaha kadar bütün gece hayırlıdır ve her tür¬ 
lü şerden de korunmuştur. 

KADİR SURESİNİN SONU 
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BEYYİNE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "Beyyine" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu surenin de Mekkı mi Medenî mi olduğu konu¬ 

sunda ihtilaf vardır. Bazı müfessirlere göre, çoğunluk nezdinde bu 
sure Mekkîdir. Bazı müfessirler de cumhur nezdinde bu surenin 
Medenî olduğunu söylerler. İbn Zübeyr ve Ata b. Yesar'm kavline gö¬ 
re bu sure Medenî dir. İbn Abbas ve Katade'den iki kavil nakledil¬ 
mektedir. Birincisi Mekkî, İkincisi Medenî olduğu yolundadır. Hz. 
Aişe bu surenin Mekkî olduğunu söylemiştir. Bahru'l-Muhit sahibi 
Ebu Hayyam ve Abdu’l Mümin ibn'l Faris -Ahkamu'l Kur an sahibi- 
bunun Mekkî olduğu görüşünü tercih etmişlerdir. Surenin muhte¬ 
vasında Mekkî olduğuna dair hiçbir işaret yoktur. 

Konu: Bu surenin Kur'an-ı Kerim de tertib itibarıyla Alak ve Kadir 
Suresinden sonra yer alması anlamlıdır. Alak suresinde ilk vahiy. 
Kadir Suresinde de bu vahyin nüzul zamanı bildirilmiştir. Bu surede 
ise bu mukaddes kitab ile birlikte bir peygamber gönderilmesinin ge¬ 
rekçesi açıklanmıştır. 

İlk olarak, bir Rasul göndermenin zarureti açıklanmıştır. Bu za¬ 
ruret şöyle beyan edilmiştir: Dünyada Ehl-i Kitab olsun, müşrik ol¬ 
sun, insanları düştükleri küfür vaziyetinden kurtarmak ancak Ra¬ 
sul göndererek mümkün olur. Bu Rasulün, Allah'ın Kitabını insan¬ 
lara asıl ve sahih şekliyle açıkça beyan etmesi, getirdiği Kitab ın te¬ 
miz olup ona batıl hiçbir şeyin karışmaması, önceki semavi kitapla- 
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nn tersine batıl karışmasından uzak olması ve doğru tali matlan 
kapsaması kendi risalet! için apaçık delildir. 

Bundan sonra Ehl-i Kitabın sapıklığı açıklanarak, onlann çeşitli 
sapık yollara düşmelerinin sebeplerinin, "Allah’tan hidayet gelme¬ 
mesi" olmadığı belirtilmiştir. Buradan kendiliğinden, sapıklıklan- 
nın sorumluluğunun kendilerine alt olduğu sonucu çıkmaktadır. 
Şimdi, Allah tekrar, bir peygamber aracılığıyla apaçık hidayet gön¬ 
derdikten sonra sapıklıklannda devam ederlerse, sapıklıklarının so¬ 
rumluluğu daha da artacaktır. 

Daha sonra, Allah tarafından gönderilen peygamberler ve onlann 
aracılığıyla verilen kitaplarda, bütün yollan terkederek sadece ve 
halis olarak Allah'a ibadet etmeleri, başka bir kimseyi ibadette ve 
itaatte Allah a ortak koşmamalan, namazı kılmalan, zekatı vermele¬ 
rinden başka bir emir verilmemiş olduğu ve hak dinin de bu olduğu 
açıklanmıştır. Bundan açıkça anlaşılıyor ki, Ehl-i Kitap olanlar asıl 
dinden inhiraf ederek, dinlerine batıl olan başka şeyler katmışlardır. 
Allah’ın Rasulil onlan asıl dine dönmeye davet etmektedir. 

Sonunda açıkça şöyle buyurulmuştur: Ehl-i Kitap ve müşrikler 
bu peygambere inanmaktan yüz çevirmektedirler. Bunlar en kötü 
mahluklardır. Onlann cezası sonsuz cehennemdir. İman ederek sa- 
lih amel işleyen ve dünyada Allah'tan korkarak yaşayanlar Allah'ın 
en iyi mahluktandır. Onlann mükafaatı, ebedi kalacaklan cennet¬ 
tir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olacaklar¬ 
dır. 



Cüz : 30 TEFHİMU'L KURAN 191 

t 
1 

1 Kitap ehlinden ve müşriklerden1 küfre sapanlar2 kendilerine apaçık 

bir delil gelinceye kadar, (bulundukları durumdan) kopup-aynlacak de¬ 
ğillerdi.3 

AÇIKLAMA 

1. Küfürde müşterek olmalarına rağmen bu iki güruh ayn ayn 
isimle zikredilmiştir. Ehl-i Kitap tan kasıt, önceki peygamberlerin 
getirdiği, ne kadar tahrif olsa da ellerinde bulunan ve ona inandıkla¬ 
rı herhangi bir kitaba sahip olanlardır. Müşriklerden kasıt, hiçbir 
peygambere inanmayan ve hiçbir kitabı bulunmayan kimselerdir. 
Kur'an-ı Kerim de Ehl-i Kitab ın şirki pek çok yerde zikredilmiştir. 
Mesela hristiyanlar hakkında şöyle buyurulmuştur: "Allah üçün 
üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır." (Maide 73), "Allah 
Meryem oğlu Mesih' tir diyenler küfre gitmişlerdir." (Maide 17) "Hris¬ 
tiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler." fTevbe 30) Yahudiler hak¬ 
kında da şöyle buyurulmuştur: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğlu dedi¬ 
ler." fTevbe 30) Ancak buna rağmen bunlar hakkında Kur an ın hiç¬ 
bir yerinde "Müşrik" kelimesi kullanılmamıştır. Onlar "Ehl-i Kitap" 
olarak zikredilmiş ya da "Kitap verilenler" denmiştir. Bazen de Ya¬ 
hudi" ve "Nasra" şeklinde ifade edilmişlerdir. Çünkü onlann asıl dini 
Tevhid diniydi. Ama aynı zamanda şirke düşmüşlerdir. Bunun tersi¬ 
ne Ehl-i Kitap olmayanlar için ıstılah olarak müşrik" kelimesi kulla¬ 
nılmıştır. Çünkü onlann asıl dini şirk diniydi. Tevhide inanmayı ke¬ 
sinlikle inkar ediyorlardı. Bu iki grup arasında sadece ıstılahî olarak 
değil, şeriatın hükümleri ve uygulanması bakımından da fark var¬ 

dır. Ehl-i Kitab'ın kestikleri müslümanlar için helaldir. Bu helallik, 
Allah'ın ismini anarak ve doğru şekilde kesmek şartıyladır. Ehl-i Ki¬ 
tap kadınlarla evlenmek de caizdir. Bunun tersine müşriklerin kes¬ 
tiğini yemek ve kadmlannı nikahlamak helal değildir. 

2. Burada "küfr" kelimesi geniş anlamda kullanılmıştır. Kelime, 
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küfrün değişik tavır ve şekillerine de şamildir. Mesela bazıları Allah'a 

inanmadıkları için kafirdirler. Bazı lan Allah'a inanır fakat Onu tek 

Mabud olarak kabul etmezdi. Bunun yamsıra Allah'ın zat ında, sıfa¬ 

tında veya iktidarında başkalarını da ortak kabul ederek Allah a iba¬ 

det ederler. Bazılan Allah'ın birliğine inanır, buna rağmen çeşitli ma¬ 

hiyetteki şirke de inanırdı. Bazıları ise Allah a inanır ama peygambe¬ 

rine inanmaz ve peygamberlerinin getirdiği hidayeti kabul etmezdi. 

Bazılan da kimi nebüere inanır, bazılarını kabul etmez, inanmazdı. 
Hülasa insanlann içine düştükleri çeşitli şekillerde ki küfürler var¬ 

dı. Burada, "Ehl-i Kitap ve müşriklerden kafir olanlar” buyurulmuş- 

tur. Bu ifadeden, bunlardan bazılannın küfre düştüğü anlaşılmaz. 

Aslında anlamı şudur: Küfre düşen güruh iki çeşittir. Biri ehl-i ki¬ 

tap, öbürü de müşrikler. Ayetteki "min" "bazdan" anlamında kulla¬ 

nılmamıştır. Buradaki "min" beyan içindir. Hac suresi 30. ayetteki 

kullanımda olduğu gibi: "putlann pis olanlanndan sakının" değil 

"pis olan putlardan sakının'dır. Burada da, "Ehl-i Kitap ve müşrik¬ 

lerden küfre düşenler" anlamında değd, "küfre düşen iki güruh olan 

Ehl-i Kitap ve müşrikler" anlamındadır. 

3. Yani onların bu küfür hallerinden çıkmalan için, apaçık bir delü 

deri sürmekten ve içinde bulunduklan küfrün her çeşidinin yanlışlı¬ 

ğım delille ispat ederek anlatmaktan başka çıkar yol yoktur. Bunun 

anlamı, apaçık delil gösterildikten sonra hepsi küfürlerinden vazge¬ 

çecekler değildir. Aslında anlamı şudur: Delil olmadan onlann bu 

halden çıkmalan mümkün değddir. Fakat bu deliller geldikten son¬ 

ra küfür üzerinde devam edenlerin sorumluluklan kendilerine ait¬ 

tir. Bundan sonra onlar, doğru yola dönebilmeleri için kendilerine 

hidayet eddmediği mazeretini deri süremezler. Aynı şey Kur’an-ı Ke- 

rim'in çeşitli yerlerinde değişik üsluplarla beyan edilmiştir. Mesela 

Nahl suresinde şöyle buyurulmuştur: Yolu doğrultmak Allah'a ait¬ 

tir" (Nahl 9), Leyi suresinde de şöyle buyurulmuştur: "Doğru yola 

iletmek bize aittir" (Leyi 12), Nisa suresinde de şöyle buyurulmuştur. 

"Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana 

da vahyettik... Bunları müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönder¬ 

dik ki peygamberler geldikten sonra insanlann Allah'a karşı baha¬ 

neleri kalmasın..." (Nisa 163, 164, 165) Maide suresinde ise şöyle de¬ 

nilmiştin "Ey Kitap Ehli! elçilerin arkasının kesildiği bir boşluk mey¬ 

dana geldiği sırada size elçimiz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, bize bir 

müjdeci ve uyancı gelmedi demeyesiniz." (Maide 19) 



Cüz : 30 TEFHİMU'L KUR'AN 193 

2 (O delil de) Allah'tan gönderilmiş-bir elçi (ki,) ‘'tertemiz sahifeleri 

okumaktadır;2 3 4 5 
3 Onların içinde dosdoğru 'yazılı-hükümler' vardır. 

4 Kitap ehlinden olanlar, ancak kendilerine apaçık belgeler6 geldik¬ 

ten sonra fırkalara ayrıldılar. 

5 Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifiler (Allah'ı birleyen- 

ler) olarak sadece Allah’a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve 

zekâtı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve 

sapasağlam olan) din budur.7 

6 Hiç şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar,8 için¬ 

de sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, ya¬ 

ratılmışların en kötüleridir.9 

7 İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışla¬ 

rın en hayırlılarıdır.10 
8 Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere 

altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, 

kendileri de O'ndan razı (hoşnut, memnun) kalmışlardır. İşte bu,11 Rab- 

binden 'içi titreyerek korku duyan kimse' içindir. 
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AÇIKLAMA 

4. Burada Rasulullah'ın risaleti için açık bir delil vardır. Nübüv¬ 
vetten önce ve sonraki hayatın ümmi olan Rasulullah'ın buna rağ¬ 
men Kur an gibi bir kitap ileri sürmesi, onun talimatı ve sözlerinin 
etkisi ile iman edenlerin hayatlarında büyük bir inkılâb meydana 
gelmesi, ileri sürdüğü akidenin makul olması, temiz ibadetler, son 
derece ahlâkî ve İnsanî, hayat için en iyi usul ve emirleri tebliğ etme¬ 

si. Rasulullah'ın söz ve fiillerinin birbiriyle tutarlı olması, ona karşı 
yürütülen her çeşit düşmanlık ve zorluklara rağmen İslâm davetini 
gayet azimli sürdürmesi gibi unsurlar, onun Allah'ın Rasulü oldu¬ 

ğuna açıkça işaret etmektedir. 
5. Lügat itibarıyla "sayfa 'nm manası, yazılmış yapraklardır. Ama 

Kur an ı Kerim de ıstılah olarak, peygamberlere inzal edilen kitaplar 
için kullanılır. "Pak sayfalar "dan kasıt, kendisine batıllık ve sapıklık 

bulaşmamış olan kitaplardır. İnsan Kitab-ı Mudaddes'i ve diğer din¬ 
lere ait kitaplan incelediğinde içindeki bazı doğru şeylerle birlikte 
Hak ka ve akl-ı selime ters, ahlâki bakımdan düşük şeyleri görür ve 
bunu Kur an ile mukayese ederse bunun önemini daha iyi anlar. O 
kitaplan okuduktan sonra insan Kur an ı Kerim in ne kadar yüce ve 

temiz bir kitap olduğunu anlar. 
6. Yani Ehl-i Kitabın bundan önce çeşitli sapıklıklara düşerek sa¬ 

yısız fırkalara bölünmesinin nedeni. Allah'ın hidayeti geldikten son¬ 
ra bu sapıklığa düşmüşlerdir. Onun için, bu sapıklıktan kendileri 
sorumludurlar. Çünkü Allah'ın hücceti tamamlanmıştır. Şimdi ise o 
sayfalar temiz kalmamıştır. Onlann kitaplan doğru ve halis talimat- 
lan haiz değildir. Bu nedenle Allah bir peygamber gönderip onlara 

apaçık delil göstermiştir. Bu vasıtayla onlara temiz ve doğriı talimatı 
taşıyan apaçık delil göndererek üzerlerindeki hüccetini tekrar ta¬ 
mamlamıştır. Bundan sonra aralannda fırkalaşmaya devam eder¬ 
lerse bunun sorumluluğu kendilerine aittir. Onlar Allah a karşı bir 
hüccet getiremiyeceklerdir. Bu Kur'an-ı Kerim in bir çok yerinde ifa¬ 
de edilmiştir. Mesela Bakara 213, 253, Al-i Imran 19, Maide 44-50, 

Yunus 93, Şura 13-15, Casiye 16-18. Bunun yanısıra bu ayetlere ait 
açıklama notlanna da bakılırsa konu daha iyi anlaşılır. 

7. Yani Rasulüllah'ın getirdiği dinin talimatlarını aynen Ehl-i Kita¬ 
ba gelen peygamberlerin kitaplan da taşımaktaydı. Şimdikilerin 
kendi dinlerine soktuklan batıl akide ve fasit ameller onlara emredil 
memişti. Sahih ve doğru din her zaman halisçe Allah a itaat etmek, 
O nunla birlikte hiç bir şeyi ibadette ortak etmemek, her şeyden yüz 
çevirerek yalnızca Allah'a tapmak. O na itaat etmek, namazı kılmak 
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ve zekatı yenmektir. (Bkz. A raf 19, Yunus 108-109, Rum 43-47, Zü- 
nıer 3-4) 

Bu ayette "Dinu'l-kayyıma" deyimi kullanılmıştır. Bazı müfessir- 
ler bunu “Dinu'l milletu'l kayyıma", yani doğru yol üzerinde olan mil¬ 
letin dini, şeklinde anlamışlardır. Bazıları ise bunun mevsufunu sı¬ 
fata mübalağa ile izafe ederler. "Allame" ve "Fahhame'nin mübalağa 
için kullanıldığı gibi, onların verdiği anlam ile bizim tercümemiz ay¬ 
nıdır. 

8. Buradaki "Küfr'den kasıt, Hz. Muhammed'e (s.a) inanmayı in¬ 

kar etmektir. Yani müşrikler ve Ehl-i Kitap, Rasulullah'a risalet gel¬ 
dikten sonra onu inkar etmişlerdir. Oysa açık delil olarak Rasulul- 
lah'ın doğru talimatı taşıyan sayfalan onlara okunmaktaydı. Bunla¬ 

rın sonu ileride beyan edilmiştir. 
9. Yani Allah ın mahlukatı arasında qndan daha kötü mahluk 

yoktur. Hatta hayvanlardan da düşüktür. Çünkü hayvanlara akıl ve 
irade verilmemiştir. Bunlar akıl ve irade sahibi olmalanna rağmen 
haktan yüz çevirmektedirler. 

• 10. Yani Allah ın bütün mahlukatından, hatta meleklerden bile ef- 
dal ve şereflidir. Çünkü meleklere itaatsizlik yapma iradesi verilme¬ 
miştir. Bu insan ise (ehl-i iman) irade verilmesine rağmen itaat et¬ 
miştir. 

11. Diğer bir ifade ile Allah'tan korkarak yaşayan, Allah m vereceği 
cezayı hesaba katıp adım atan ve Allah'ın rızasını küçümsemeden 
hareket eden için Allah katında bu mükafaat vardır. 

BEYYİNE SURESİNİN SONU 
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99 

ZİLZAL SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "zilzal" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkîmi Medenî mi olduğunda ihtilaf 

vardır. Ibn Mesud, Ata, Cabir ve Mücahid bu surenin Mekkı olduğu¬ 
nu söyler. Ibn Abbas’ın bir kavli de bunu teyid etmektedir. Buna kar¬ 
şılık Katade ve Mukatil bu surenin Medenî olduğunu belirtmektedir¬ 
ler. Ibn Abbas ın diğer bir kavlini de bunu teyid etmek için naklet- 
mişlerdir. Surenin Medenî olduğu hakkında, onunla istidlal edilen 
bir rivayeti Ibn ebi Hatim. Ebu Said Hudri den nakletmiştir. Ebu Sa- 

id Hudri, "fe men ya'mel mıskale zerretin hayran yerah, fe men ya 
mel miskale zerretin şerren yerah" ayeti ile ilgili olarak Rasulullah'a 
şöyle demiştin "Ya Rasulallah! Kendi amellerimi görecek miyim? Ra- 

sulullah şöyle buyurmuştur: Evet'. Ben şöyle dedim: Küçük küçük 

günahtan?' Rasulullah: 'Evet' dedi. Bunun üzerine ben "vay halime" 
dedim. "Ben mahvoldum". Rasulullah şöyle buyurdu: "Memnun ol 
ey Ebu Said! Çünkü yaptığın her salih amele on sevap verilecektir." 

Bu hadis surenin Medenî olduğuna delil olarak ileri sürülmektedir. 
Çünkü Ebu Said Hudri ensardandı ve Uhud gazvesinden sonra 
bûluğa ermişti. Eğer bu sure Ebu Said Hudri mevcutken nazil ol¬ 
muşsa, onun açıkladığı gibi Medenî olmalıdır. Ancak sahabe ve tabi¬ 
in, bu surenin nüzul zamanı hakkında bir uslûb beyan etmişlerdir. 
Bunun açıklamasını Dehr suresi girişinde belirtmiştik. Buna göre, 
bir sahabi, bu ayet filan mevkide nazil olmuştur dediğinde, bu sure- 
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nin ancak o zaman nazil olduğunun kesin ispatı sayılamaz. Müm¬ 
kündür ki. Ebu Said Hudri şuurlandığı zaman Rasulullah ın müba¬ 
rek ağzından ilk defa bu sureyi duyunca, surenin son kısmından 
korktu ve Rasulullah'a yukarıdaki sorulan sordu. Bu olay sahabe ve 
tabiinden nakledilirken, bu ayetin, Rasulullah'a Ebu Said Hudri ta¬ 
rafından soru sorulduğu zaman nazil olduğu da belirtilir. Eğer orta¬ 

da bu rivayet olmasaydı, sureyi okuyan insan bunun Mekkî olduğu¬ 
nu anlardı. Surenin üslubundan sadece Mekkî olduğunu değil, üs¬ 
telik Mekke döneminin başlangıcına ait olduğu da anlaşılır. O dö¬ 

nemde, kısa kısa ve gayet etkili üslûb ile Islâm'ın temel akidesi anla¬ 

tılmaktaydı. 
Konu: Bunun konusu, ölümden sonra diriliş ve kişinin dünyada 

yaptığı işlerin yazılı olduğu amel defterinin kendisine gösterilmesi¬ 
dir. İlk önceki üç ayette kısa cümlelerle, ölümden sonra dirilişin na¬ 
sıl olacağı ve bu olayın insan için ne kadar şaşırtıcı bir şey olacağı an¬ 
latılmıştır. Sonraki cümlelerde bildirilmiştir ki, insanın hiç aldırma¬ 
dan üzerinde her türlü ameli işlediği yeryüzü ve akima bile getirme¬ 
diği şekilde, bu cansız şöyler bir zaman gelecek onun yaptıklarına 
şehadet edeceklerdir. O gün Allah'ın emriyle konuşacaklar ve her in¬ 
sanın ne zaman, nerede, ne amel işlediği açıklanacaktır. Ondan son¬ 
ra şöyle buyurulmuştur: O gün yeryüzünün her köşesinden insan¬ 
lar grup grup kabirlerinden çıkıp gelecekler ve onlara yaptıkları gös¬ 
terilecektir. Bu amellerin açıklanması o kadar mükemmel ve ayrıntı¬ 
lı olacaktır ki, zerre kadar yaptığı iyilik ve kötülük bile önünde açıkça 

duracaktır. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı,1 
2 Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,2 
3 Ve insan: "buna ne oluyor?" dediği zaman,-3 
4 O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.4 

AÇIKLAMA 

* 

1. Buradaki "zelzele nin manası, arka arkaya şiddetli sarsıntıdır. 
"Zülziletü'l ardu 'nun manası, yeryüzünün şiddetle sallanacağıdır. 
Çünkü yeryüzünün sallanmasının zikredilmesinden, kendiliğinden 

şu anlam çıkmaktadır; yeryüzünün bir kısmı değil, bütün olarak 
yeryüzü sallanacaktır. Bunun şiddetini vurgulamak için “zilzaleha" 
kelimesi izafe edilmiştir. Lafzen manası onu sallamak "tır. Bunun 
anlamı; arz öyle sallanacaktır ki, bu gerçek bir sallantıdır. Veya onu 
aşın şiddetle sallayacaktır. Bazı müfessirler bu sarsıntıdan mura¬ 
dın, Kıyametin birinci merhalesindeki zelzele olduğunu söylemişler¬ 
dir. Yani bütün mahluk helak olacak ve dünyanın mevcut düzeni yı¬ 
kılarak alt üst olacaktır. Ama bazı müfessirlere göre bundan murad, 
kıyametin ikinci merhalesinin başlangıcı olan zelzeledir. Yani bütün 
insanlan tekrar diriltecek ve onlar kalkacaklardır. Bu ikinci tefsir 
daha doğrudur. Çünkü sonraki bütün muhteva buna delalet etmek¬ 

tedir. 
2. Aynı konu İnşikak suresinde şöyle açıklanmıştır: "içinde olan¬ 

ları atıp tamamen boşaldığı zaman" (İnşikak 4). Bunun birkaç anla¬ 

mı vardır: Birincisi, ölmüş olan insanlar nerede ve hangi halde olur¬ 
larsa olsunlar hepsi yer altından dışarıya atılacaklardır. Sonraki 
ayet, o an onların cisimlerinin tüm parçalarının yeniden biraraya ge¬ 
tirilerek dünyadaki ilk şekilleri gibi diriltileceklerine delalet etmek¬ 
tedir. Çünkü eğer böyle olmayacaksa onlar, "bu yeryüzü ne oluyor?" 
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sözünü nasıl söyleyecekler? ikinci anlamı şudur: ölü insanları dışa¬ 
rıya atmakla yetinmeyecek, aynca insanın dünyadayken işlediği ve 
kendisine şehadet edecek olan fiiller ve sözlerin de hepsini dışarıya 
atacaktır. Daha sonraki ayet şuna delalet etmektedir: Yeryüzünde 
yayılması ve bu halin keyfiyeti açıklanmıştır. Bazı müfessirler üçün¬ 
cü anlamı şöyle açıklamışlardır: Altın, gümüş, mücevherler ve yer 
altında gömülü olan her türlü varlık da dışarıya atılacaktır. İnsan 
görecektir ki, dünyada onlar için can attığı, onların hatın için katlet¬ 
tiği, başkalarının hakkını yediği, hırsızlık yaptığı, yol kestiği, karada 
ve denizde korsanlık yaptığı, harp yaparak toplumları mahvettiği 
şeyler bugün önündedir ve hiç bir işine yaramamaktadır. Tersine, 
azabına sebep olacaktır. 

3. "İnsan "dan kasıt, her insan olabilir. Çünkü tekrar diriltildiğin- 
de ilk sözü "ne oluyor?" olacak. Sonra anlayacak ki, bu. Kıyamet gü¬ 
nüdür. "lnsan' dan kasıt, Ahireti inkar eden insan da olabilir. Çünkü 
onun imkansız zannettiği şey önüne getirilecek, onu görerek hayret 
ve şaşkınlık içinde kalacaktır. Ehl-i iman, bu olay karşısında ne hay¬ 
ret içinde kalacak ne de bu onun için perişanlık sebebi olacaktır. 
Çünkü onlar akideleri gereği böyle bir günü beklemekteydiler. Bir 
bakıma Yasin suresinin 52. ayeti de bunu teyid etmektedir. Ahireti 
inkar edenler şöyle diyecekler: "Vah bize, bizi yattığımız yerden kim 
kaldırdı?" (Yasin 52) Onlara cevap şöyle olacaktır: "işte Rahman'ın 
vaadettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş" (Yasin 
52). Ayet bu cevabı kafirlere ehl-i iman ın vereceğini açıklamıyor. 
Çünkü ayette bu açıklanmamıştır. Ama bu cevabı Müslümanların 
verebileceği de ihtimal dahilindedir. 

4. Ebu Hureyre, Rasulullah’m bu ayeti okuyarak şöyle sorduğunu 
rivayet etmiştir: "Bu ayetin, nasıl bir hali anlattığını biliyor musu¬ 
nuz?" Sahabe-i Kiram: "Allah'ın Rasulü daha iyi bilir" dediler. Bu¬ 
nun üzerine Rasulullah şöyle buyurdu: "Bu hal, yeryüzünde amel iş¬ 
leyen erkek ve kadın her kulun yaptıkları hakkında, filan gün filan 
işi yapmıştır şeklinde şahitlik edip söyleyeceği haldir." (Müsned-i 
Ahmed, Tirmizî, Neseî, Ibn Cerir, Abd b. Humeyd, Ibnü'l Münzir, Ha¬ 
kim, lbn Merduye, Beyhaki) Rubeyye el-Hareşî. Rasulullah'tan şöyle 
rivayet etmiştir: "Yeryüzünden sakının. Çünkü bu sizin temeliniz- 
dir. Üzerinde işlediğiniz iyi ya da kötü amellerin tümünden haber¬ 
dardır ve ona şahitlik edecektir." (Mu'cem et-Taberanî) Enes, Rasu¬ 
lullah "tan şöyle rivayet etmiştir: “Kıyamet günü yeryüzü işlenen her 
ameli meydana çıkaracaktır. Ondan sonra Rasulullah bu ayetleri 
okudu" (lbn Merduye, Beyhaki) Hz. Ali'nin hayatında onun, beytü'l 
maldan bütün hak sahiplerine para taksim ederek onu boşalttıktan 
sonra iki rekat namaz kıldığı yazılıdır. Hz. Ali daha sonra şöyle derdi: 
“Şahit ol ki, ben seni hak ile doldurdum ve hak ile boşalttım." 

Yeryüzü, Kıyamet günü üzerinde olup biten olayları açıklayacak¬ 
tır. Yeryüzünün nasıl konuşacağı, eski insanlar için hayret verici bir 
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şey olabilir. Tabiat ilminin bu kadar ilerlediği, mesela radyo, sinema, 
hoparlör, televizyon ve elektronik alanda çeşitli icatları gören bu de¬ 
vir insanı için bunu anlamak hiç de zor değildir. İnsanın ağzından çı¬ 
kan kelimeler havada nakşolmaktadır. Radyo dalgalan ile, evdeki 
duvarlarda, tavanda, yolda, meydanda ya da tarlada konuştuklan- 
nın her zerresi korunmaktadır. Allah istediği zaman bu sesleri, insa¬ 
nın ağzından ilk çıktığı şekilde aynen tekrarlatabilir. İnsan bu sesle¬ 
rin kendisine ait olduğunu kulakîanyla duyacak ve anlayacaktır. 
Onu tanıyanlar da bunu duyunca o şahsın ses ve lehçesinden anla¬ 
yacaktır. Aynca insan yeryüzünde nerede, ne zaman ve nasıl hare¬ 
ket etmişse, onun her hareketinin aksi, çevresindeki eşyalar üzerin¬ 
de korunmaktadır, tıpkı fotoğraf gibi. Karanlıkta bile bir hareket 
yapsa, bu durumda mevcut olan bazı dalgalar aracılığıyla aydınlıkta 
olduğu gibi resminin aksini alır. Bu bütün fotoğraflar kıyamet günü 
hareketli bir film gibi insanın önünden geçecektir. Ona dünya haya¬ 
tında ne gibi ve nerede bir iş yaptığı gösterilecektir. 

Allah'ın, her insanın yaptığını doğrudan bildiği bir gerçektir. Ama 
ahirette mahkeme kurulduğu zaman Allah eğer bir kimseye ceza ve¬ 
recekse, adaletinin bütün şartlarının gereğini yerine getirir. O nun 
mahkemesinde her suçlu insan için mahkeme açıldığında, suç işle¬ 
diğine dair eksiksiz ve mükemmel şehadetler gösterilerek, suç son 
noktasına kadar ispatlanacak ki suçunu inkar etmeye kalkışmasın. 
Birinci şehadet, Kiramen Katibin meleklerinin her zaman, her yaptı¬ 
ğı işi kaydettikleri amel defteridir. (Kaf 17-18, Iniitar 10-11-12) Amel 
defterleri ellerine verilecektir. Onlara şöyle denilecektir: "Hayatta 
yaptıklarını oku, Hesabın için bu sana yeter." (lsra 14) "İnsan onu 
okuduğunda kaydedilmemiş en ufak veya en büyük şey kalmadığı¬ 
na hayret edecek." {Kehf 19) Ondan sonra insanın bu dünyada kul¬ 
landığı cisminin organları kendi lisanlarıyla Allah'ın mahkemesinde 
şehadet edeceklerdir. Allah'ın mahkemesinde dünyada iken nasıl 
konuşturduğunu açığa çıkarmak için diline lisan verilecektir. El ve 
ayaklan, onlan ne gibi işlerde kullandığına şehadet ettirilecektir. 
(Nur 24) Gözleri ve kulaklan, onlan neyi görmek ve neyi duymak için 
kullandığı yolunda ona karşı şehadet edecektir. Cisimlerinin derisi 
bütün amellerine şahitlik edecektir, insanlar hayret içinde kalarak, 
azalanna karşı, "sizler bana karşı nasıl şahitlik yaparsınız?" diye¬ 
ceklerdir. Azalan cevap vererek, "Bu gün Allah'ın emridir, herşey ko¬ 
nuşmaktadır ve biz de O nun emriyle konuşmaktayız" diyeceklerdir. 
(Fussilet 20-21-22) Aynca yeryüzünde ve yaşadığı çevredeki sesleri 
kulakîanyla duyacak ve yaptıklannın tamamını film gibi, gözleriyle 
seyredecektir. Üstelik insanın zihninden geçen düşünceleri, gizli 
maksatları, amellerinin arkasındaki niyetler onun gözünün önüne 
serilecektir. Bu, ileride Adiyat suresinde de görülecektir. Bu sebeble. 
o kadar kati, açık ve kesin ispattan sonra insanın inkâr etmesine ve 
mazeret ileri sürmesine mahal kalmayacaktır. (Mürselat 35-36) 
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5 Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir. 

fırlayıp-çıkarlar.6 
7 Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu görür; 
8 Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür.7 

AÇIKLAMA 

5. Bunun iki anlamı olabilir. İnsanların her birisinden yalnız ola¬ 
rak hesap sorulacaktır. Aile, sülale, parti, kavim gibi bütün bağlan 
kopartılacaktır. Aynı şey Kur'an-ı Kerim in diğer yerlerinde de buyu- 
rulmuştur. Mesela En'am suresine de Allah şöyle buyurmuştur: "O 
gün görülecektir ki, ilk defa yarattığımızda olduğu gibi şimdi de sen 
yapayalnız benim huzurumdasın" (En am 94) Meryem suresinde de 
şöyledir: “O bize yalnız olarak gelecek." (Meryem 80), "Onlann her bi¬ 
ri Kıyamet günü Allah'ın huzurunda yalnız olarak bulunacak" (Mer¬ 
yem 95). İkinci anlamı da şu olabilir: Yer yer ölen binlerce insan, yer¬ 
yüzünün her köşesinden gruplar halinde gelecektir. Nebe suresinde 
buyurulduğu gibi. "Sur a üflendiği zaman fevc fevc gelecekler" (Nebe 
18). Aynca bazı müfessirler çeşitli anlamlar açıklamışlardır. Ancak 

hiç biri "eştâten" kelimesinin inlamına uygun düşmemektedir. En 
doğrusu, yukarıda geçen ve Kur an ile sünnetin Kıyamet izahına uy¬ 

gun düşen açıklamadır. 
6. Bunun iki anlamı olabilir. Birisi, "onlara amelleri gösterilecek¬ 

tir" şeklindedir. Yani herbirisine dünyada ne yaptığı gösterilecektir. 

İkincisi "onlann amellerinin karşılığı gösterilecek" şeklindedir. Bu 
mana da olabilir. Ancak Allah, "onlann amellerinin karşılığını göste¬ 
receğiz" değil, "onlann amellerini göstereceğiz" demiştir. Eğer Allah, 

onlann amellerinin karşılığını gösterecek olsaydı "onlann amelleri¬ 
nin karşılığım göstereceğiz" derdi. Bundan dolayı birinci mana daha 
kabule şayandır, özellikle Kur'ariın birçok yerinde, kâfir ve mü min. 
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salih ve fasık, itaatkâr ve asinin her birine kendi amel defterinin mu¬ 
hakkak verileceği tasrih edilmiştir. (Mesela bkz. Hakka 19-25, înşi- 
kak 7-10) Bu da gösteriyor ki, bir kimseye amelini göstermekle onun 

amel defterini ona havale etmek arasında bir fark yoktur. Aynca yer¬ 
yüzünde bütün olan bitenler açıklandığı zaman, baştan beri devam 
etmekte ve Kıyamete kadar sürecek olan hak ve batıl mücadelesinin 
bütün sahneleri ayrıntısıyla gözönüne serilecektir. Orada hak uğ¬ 
runda çalışanların ne yaptığı ve batıl taraftarlarının onun karşısın¬ 
da ne gibi harekette bulunduğu apaçık görülecektir. Hakk a çağı¬ 
ranların ve buna karşı dalaleti yayanların bütün konuşmalarının 
kendi kulaklanna duyurulacağı uzak bir ihtimal değildir. İki tarafin 
yazılan, literatürleri ve bütün yaptıklan aynen gösterilecektir. Kâfir¬ 

lerin ehl-i hakk üzerindeki zulmünü, ehl-i hak ile ehl-i batıl arasın¬ 
daki bütün harplerin manzarasını insanlar haşr meydanında kendi 

gözleriyle göreceklerdir. 
7. Bu ayetin salt anlamı şudur: İnsan zerre kadar iyilik veya zerre 

kadar kötülük yapmışsa, onun amel defterinde kayıtlı olarak bulu¬ 
nacağı ve insanın onu göreceği doğrudur. Ama bunu görmeden ona 

ceza ve mükafat verilmesi şeklinde anlarsak o zaman şu anlamı ka¬ 
bul etmek mümkün değildir: Ahirette, her küçük iyilik için bir kim¬ 
seye mükafat verilecek ve her küçük kötülük için de ona ceza verile¬ 
cektir. Orada hiç kimse yaptığı iyiliğe mükafat ve kötülüğe cezadan 
kurtulamayacaktır. Çünkü bir anlama göre, her kötü amelin cezası 
ve her iyi amelin mükafatı ayn ayrı verilecektir. Diğerinden ise şu an¬ 
lam çıkmaktadır: En salih ve muttaki insanlar bile, işledikleri küçük 
küçük kusurlar için cezalanmaktan kurtulamayacaklardır. Hiç bir 
zalim, kafir ve kötü insan da küçük küçük iyiliklerine mükafat alma¬ 

dan kalmayacaktır. Bu iki anlam da Kur an ve Hadis in açıklaması¬ 
na ters düşmektedir. Akli bakımdan adalet ve insafa uymamaktadır. 
Aklî olarak düşünürsek, efendisine samimiyetle hizmet eden sadık 

bir hizmetçisinin küçük kusurlannı efendisinin affetmemesi, onun 
her bir hizmetine karşılık mükafat verirken, herbir kusurunu da sa¬ 

yarak ona ceza vermesi nasıl kabul edilebilir? Bu, akja da uygun de¬ 
ğildir. Aynca, yaratıp kendisine sayısız ihsanda bulunduğunuz, 
ama size karşı gaddar ve vefasız olan, ihsanınıza karşı daima nan¬ 
körlük yapan bir adamın gaddarlık ve nankörlük tavrını gözardı ede¬ 

rek küçük hizmetlerine mükafat vermeniz de akla uygun değildir. 
Kur an ve Hadis te mü min, katıksız kafir, müfsid ve zalim kafir vs. 
çeşitli tip insanlara verilecek ceza ve mükafatın aynntılı kanunu be¬ 
yan edilmiştir. Bu ceza ve mükafatın şekli dünya ve ahireti kap¬ 

sar. 
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Bu babta Kur'an-ı Kerim usûl olarak birkaç temel ilkeyi açık ola¬ 
rak şöyle beyan etmiştir. 

Birincisi, kafir, müşrik ve münafıkların amelleri (yani iyi sayılan 
ameller) zayi edilmiştir. Ahirette onlara mükafattan hiçbir pay veril¬ 
meyecektir. Eğer bir mükafatlan varsa da bu dünyada verilmiştir. 
Mesela bkz. A raf 147. Tevbe 17. 67 den 69 a kadar, Hud 15-16. İbra¬ 
him 18, Kehf 104-105, Nur 39, Furkan 23, Ahzab 10, Zümer 65, Ah- 

kaf 20. 
İkincisi, kötülüğün cezası, yapılan kötülük kadar verilecektir. 

Ama iyiliğin karşılığı, yaptığından daha fazla verilecektir. Hatta bazı 
yerlerde her iyiliğin karşılığının on kat verileceği açıklanmıştır. Bazı 
yerlerde de Allah'ın, ne kadar isterse o kadar vereceği buyurulmuş- 

tur. Bkz. Bakara 261, En am 160, Yunus 26-27, Nur 38, Kasas 84, 
Sebe 37, Mü min 40. 

Üçüncüsü, Mü min eğer büyük günahlardan sakınırsa küçük gü- 

nahlan affedilecektir. Nisa 31, Şura 37, Necm 32. 
Dördüncüsü, salih mü minden hafif hesap sorulacaktır. Onun kö¬ 

tülüklerine göz yumulacaktır. Yaptığı en iyi amellere göre mükafaat 

verilecektir. Ankebut 7, Zümer 35, Ahkaf 16, İnşikak 8. 
Bu konu hakkındaki hadislerde de ifade açıktır. İnşikak suresi¬ 

nin tefsirinde Kıyamet gününün hafif ve zor hesabı hakkında açıkla¬ 
ma yaparak Rasulullah'tan Hadis nakletmiştik. (Bkz. İnşikak an: 6) 
Enes'ten şöyle rivayet edilmiştir: "Bir defasında Ebubekir Sıddık, 
Rasulullah ile birlikte yemek yiyordu. O esnada bu ayet nazil oldu. 
Hz. Ebubekir yemekten el çekerek şöyle dedi: Ya Rasulallah! Ben, 
benden sadır olan zerre kadar kötülüğün de karşılığını görecek mi¬ 
yim? Rasulullah şöyle buyurdu: "Ey Ebubekir! Dünyada hoşunuza 

gitmeyen olaylarla karşı karşıya geliyorsunuz. Onlar senden sadır 
olan küçük kötülüklere cezadır. Senin zerre kadar iyiliğin ahirete 
saklanır." (Ibn Cerir, İbn Ebi Hatim. Taberanî el-Evsat'ta, Beyhakî 

Şu'ab'ta, Ibnü‘1 Münzir, Hakim, İbn Merduye, Abd b. Humeyd) Rasu¬ 
lullah, Ebu Eyyub el Ensarî'ye bu ayet hakkında şöyle buyuruyordu. 
"Sizden kim iyi bir iş yaparsa onun mükafatı ahirettedir. Kötü bir iş 
yaparsa o, bu dünyada musibetler ve hastalıklar şeklinde cezasını 
çekecektir." (Ibn Merduye) Katade, Enes yoluyla Rasulullah'tan şu 
hadisi nakletmiştir: "Allah bir mü mine zulmetmez. Bu dünyada iyi¬ 

liklerinin karşılığı olarak onu nzıklandınr. Ahirette de mükafat ve¬ 
rir. Kafire, iyiliklerinin karşılığını bu dünyada verir. Kıyamet günü 
onun hesabından iyilik kalmayacaktır." (İbn Cerir, Mesruk) Hz. Ai- 
şe’nin Rasulullah'a şöyle sorduğunu nakleder: Abdullah bin 
Cüd an cahiliye zamanında sıla-i rahim eder, miskinlere yemek ye- 
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dirir ve misafirperverlik yapardı, esirleri kurtarırdı. Bütün bunlar 
onun için ahirette faydalı olacak mı? Rasulullah buyurdu: Hayır! O. 
ölüme kadar hiçbir zaman Rabb im ceza günü hatalarımı affet deme¬ 

miştir'1 (lbn Cerir). Cahiliye döneminde iyilik yapmış ancak ölüme 
kadar küfr ve şirk üzeri kalmış bazıları için de Rasulullah aynı cevabı 
vermiştir. Ancak Rasulullah'ın bazı sözlerinden şu anlaşılmaktadır: 
İyilik, kafirleri cehennem azabından kurtaramaz, fakat cehennem¬ 
de ona, zalim, fasid ve kafirlere olduğu gibi şedid verilmeyecek¬ 
tir. Mesela bir hadise göre. Hatim Tayy 'a cömertliği dolayısıyla hafif 

azab verilecektir. 
Bu ayet insanı önemli bir gerçek hakkında uyarmaktadır. O ger¬ 

çek şudur Her küçük iyiliğin bir ağırlığı ve değeri vardır. Aym şey kö¬ 

tülük için de geçerlidir. Onlar hesaplanacaklardır, onun için onlar¬ 
dan gafil olmamalı, küçük iyiliği terketmemelidir. Bunlar toplandı¬ 
ğında daha büyük bir iyilik olurlar. Küçük kötülükleri de irtikap et¬ 

memelidir. Çünkü küçük kötülükler de birikebilir. Aym şey, pek çok 
hadiste şu şekildedir Buhari ve Müslim'de Adiyy b. Hatem'den şu ri¬ 
vayet menkuldür: "Rasulullah buyurdu ki; cehennem ateşinden sa¬ 
kının. Hurmanın bir parçasıyla bile olsa, güzel bir sözle bile olsa’’ Yi¬ 
ne Adiyy b. Hatem'den sahih bir rivayette Rasulullah şöyle demiştir 
"Hiçbir iyiliği hakir görmeyin, bir kimseye bir kap su bile verseniz, 

veya, bir kardeşinizi güler yüzle bile karşılaşanız.'' Buhari'de Ebu Hu- 
reyre'den şöyle mervidir. Rasulullah kadınlara hitaben şöyle buyur¬ 
du: "Ey Müslüman hanımlar, bir kimse komşusuna gönderdiği en 
küçük bir şeyi bile hakir görmesin, bir keçinin ayağı bile olsa." Ah- 
med. Neseı ve lbn Mace'de Hz. Aişe'den şöyle bir rivayet vardır Rasu¬ 
lullah şöyle buyurdu: "Ey Aişe, küçük günah zannettiklerinizden de 

sakının. Çünkü Allah onlardan da hesap soracak." Müsned-i Ah- 
med'de Hz. Abdullah b. Mesud dan şöyle bir rivayet vardır: Rasulul¬ 
lah buyurdu: "Dikkat edin! Küçük günahlardan da sakının, çünkü 

birikirlerse bir inşam helak ederler." (Büyük günah ile küçük günah 
arasındaki farkı anlamak için bkz. Nisa an: 53, Necm an: 32). 

ZİLZAL SURESİNİN SONU 
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100 
• 

ADİYAT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayatteki "adiyat" kelimesi bu sureye isim olmuş¬ 
tur. 

Nüzul zamanı: Adiyat Suresi nin Mekkı mi. Medenî mi olduğunda 
ihtilaf vardır. Abdullah b. Mesud, Cabir, Haşan Basri, lkrime ve Ata 
bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Enes b. Malik ve Katade 
ise surenin Medenî olduğunu belirtmişlerdir, lbn Abbas tan iki kavil 
menkuldür. Bunlann birisi surenin Mekkî. diğeri ise surenin Me¬ 
denî olduğu yolundadır. Ama surenin beyan üslubundan sadece 
Mekkî olduğu değil, aynı zamanda Mekke döneminin başlangıcında 
nazil olan surelerden olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Bu surenin maksadı, insanın ahireti inkar etmesinin veya 
ondan gafil olmasının, onu ahlâkî bakımdan aşağı seviyeye düşüre¬ 
ceğini anlatmaktadır. Bunun yanısıra, ahirete insanların sadece za¬ 
hiri amellerinden değil, kalplerdeki gizli sırlardan da hesap sorula¬ 

cağı ifade edilmiştir. Arabistan'da yaygın olan anarşiden herkesin 
perişan ve rahatsız olması bunun delili olarak ileri sürülmüştür. 

Çünkü o dönemde, her tarafta savaş, kan ve zulüm yaygındı. Kabile¬ 
ler birbirini helak etmekteydi. Hiç kimse geceleri rahatça uyuyamaz¬ 
dı. Çünkü fecr zamanı hücum edebilecek düşmanın saldın tehlikesi 
ile karşı karşışaydı. Bu durum bütün Arabistan'da yaygındı ve onun 

kötülüğünü herkes hissetmekteydi. Zalim ve tecavüzkar olan kişi 
başan kazandığı zaman memnun olurdu. Mazlum olan ise matem 
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içinde kalırdı. Ama muzaffer olan zalim zulme uğradığında, anarşi¬ 
nin ne kadar kötü olduğunu hissederdi. Buna işaret edilerek buyu- 
rulmuştur ki. insan ölümden sonraki hayatı ve Allah huzurunda he¬ 
sap vermeyi bilmeden Rabbına karşı nankörlük yapmaktadır. Al¬ 
lah'ın verdiği kuvvetleri zulm, savaş ve kan dökmek için kullanmak¬ 
tadır. Mal sevgisi gözünü o kadar kör etmiştir ki, bütün gayri meşru 

ve çirkin yollan bile ne pahasına olursa olsun elde etmek ister. Onun 
bu hali, Rabb'inin verdiği kuvvetleri yanlış yerlere kullanmakta ve 
Rabbine karşı nankörlük etmekte olduğuna kendi kendine şahitlik 
etmektedir. Kalbinde gizli olup bu dünyada böyle hareket etmeye 
onu teşvik eden niyetleri, maksatlan ve gizli iradelerinin, kabirden 
kalktığı zaman açığa vurulacağını bilseydi kesinlikle bu tavn takın- 

mayacakb. O an insanların Rabb'inin, kimin iyi olduğunu, kimin ki¬ 
me nasıl davrandığını en iyi bilen olduğunu anlayacaklardır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Soluk soluğa koşan (af)lara andolsun,1 

2 (Tımaklanyla) Ateş saçanlara,2 

3 Sabah vakti baskın yapanlara,3 

AÇIKLAMA 

1. Bu ayette "koşanlar"dan kastın, atlar olduğu açıklanmamıştır. 
Sadece "ve l adiyat" (yemin olsun koşanlara) buyurulmuştur. Bu ne* 

denle, "koşanlar "dan muradın ne olduğu konusunda milfessirler 
arasında ihtilaf vardır. Sahabe ve Tabiin den bir grup bundan mura¬ 
dın atlar olduğunu kabul etmişlerdir. Diğer bir grup ise, bundan 
muradın "develer" olduğunu söylemişlerdir. "Koşanlar'ın atlar oldu¬ 
ğunu kabul edenlere göre, ayette, koşan şeyin koşarken çıkardığı 
ses için kullanılan "dabha" kelimesi atın solumasını ifade etmekde 
kullanılır. Sonraki ayetlerde de "kıvılcım çıkaranlar", "Sabahleyin 
akın edenler" ve "toz koparanlar" sözkonusu edilmişlerdir. Bütün 
bunlar atlar için uygun düşer. Onun için pek çok araştırmacı, "ko- 
şanlar'dan muradın atlar olduğunu söylemişlerdir. Ibn Cerir bu ko¬ 
nudaki iki kavilden, "koşanlar 'ın atlar olduğunu kabul eden kavli 
tercih etmiştir. Çünkü develerin solumasına "dabha" denmez. Bu 
kelime sadece atlar için kullanılır. Allah şöyle buyurmuştur: "Koşar¬ 

ken -dabh- eden koşanlara yemin ederim." İmam Razı diyor ki, "Bu 
ayetlerin kelimelerinden kasıt açıkça atlardır. Çünkü -dabh- sesi at¬ 

lardan başkası için kullanılmaz. Ayakların taşlara vurduğu zaman 

kıvılcım çıkması ise sadece atlara mahsustur. Aynı zamanda, sa¬ 
bahleyin akın etmenin en uygun kullanımı da atlar içindir." 

2. "Kıvılcım çıkarmak" kelimesi, atlann gece vaktinde koşmaları¬ 
na delalet etmektedir. Çünkü ayaklan taşlara vurduğunda çıkan kı¬ 
vılcım ancak gece gözükebilir. 

3. Düşmanın haberi olmasın diye bir yerleşime akın etmek için ge¬ 
ce karanlığında hareket etmeleri Arablann usulü idi. Sabah aydınlı¬ 
ğında herşeyi görebilmeleri için, sabahın çok erken saatlerinde ani¬ 
den, hedef olan kabilelere hücum ederlerdi. Bu arada, düşman onla¬ 
rı görüp hazırlanmaya fırsat bulamasın diye çok aydınlık olmaması¬ 
na da özen gösteriyorlardı. 
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4 Derken, orada tozu dumana katanlara, 
5 Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara. 
6 Hiç şüphesiz insan, Rabbine karşı nankördür.4 

7 Ve gerçekten, kendisi de buna şahiddir.0 
8 Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) 

çok katıdır.6 
9 Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların 'deşilip dışa atıldı- 

w 7 

gv 
10 Göğüslerde olanların derlenip-devşirildiği zamanı?8 

11 Hiç şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdar¬ 

dır.9 

AÇIKLAMA 

4. Atın soluması, koşarak kıvılcım çıkarması, sabah erken toz ko¬ 
pararak bir yerleşime hücum etmek ve müdafaa edenlerin arasına 
girmek, at ile ilgili olarak üzerine yemin edilen şeylerdir. Bazı müfes- 
sirlerin bu atlan gazilerin atlan ve onların kafir topluluğuna hücum 

etmeleri olarak anlamalan çok gariptir. Halbuki bu yemin, "insanın 
nankörlük etmesi" karşısında edilmiştir. Bu durumda, cihad eden 
gazilerin atlannı koşturması ve kafirler topluluğuna hücum etmesi, 
insanın Allah'a nankörlük etmesine delalet etmez. Sonraki ayetler 

insanın nankörlüğüne ve onun mal, mülk sevgisine çok düşkün ol¬ 
duğuna şahittir. Allah yolunda cihad eden kişiler için bu ifade uygun 
düşmez. Onun için, bu surenin ilk beş ayetinin Arabistan'da yaygın 
olan kan dökme ve anarşiye işaret olduğunu kabul etmek gerekir. 
Cahiliye döneminde gece korkunç bir şeydi. Çünkü her kabile kendi¬ 

ni tehlike içinde hissediyordu. Kimbilir hangi düşman onlara ne za- 
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man hücum edecekti? Sabah olduğunda, geceyi tehlikesiz geçirdik¬ 
leri için biraz rahatlıyorlardı. Kabileler arasında sadece kan davası 
için değil, birbirinin mallarım, hayvanlarını elde etmek, kadınlarını 

ve çocuklarım köleleştirmek için de savaş çıkardı. Bu zulümlerde ve 
kan dökmelerde çoğunlukla atlar kullanılıyordu. Allah, insanın 
Rabb'ine karşı nankör olduğuna dair delil olarak, kendilerine verilen 
bu kuvvetleri iyilik yerine kötülük için kullanmalarını göstermekte¬ 
dir. Allah'ın verdiği imkanları ve onlara bağışladığı güçleri Allah'ın 
en nefret ettiği şey olan yer yüzünde fesat çıkarmak için kullanmala¬ 
rı, aslında Allah'a karşı en büyük nankörlüktür. 

5. Yani vicdanı ve amelleri, pek çok kafirin açıkça Allah'a nankör¬ 
lük ettiklerine şahittir. Çünkü onlar Allah'ın varlığını bile kabul et¬ 

mezler. Dolayısıyla bu nimetleri itiraf etmeleri ve Allah'a şükretmele¬ 

ri de söz konusu olamaz. 
6. Buradaki ifade "o, hayr sevgisinde şiddetlidir" şeklindedir. An¬ 

cak Arapça'da "hayr" kelimesi, sadece iyiliği ifade etmez, mal ve ser¬ 
vet için de kullanılır. Meselâ Bakara suresi 180. ayette de "hayr", mal 
ve serveti ifade etmek için kullanılmıştır. Hayr kelimesinin nerede 

iyilik için, nerede de mal için kullanıldığı siyak ve sibaktan anlaşılır. 
Bu ayetteki hayr kelimesi, siyak ve sibaktan da anlaşıldığı gibi iyilik 
için değil, tersine mal ve servet için kullanılmıştır. İnsanın ameli, 

Rabb'ine karşı nankörlüğüne şehadet etmektedir. Bu durumda, 
ayet için "o, iyiliği şiddetli sever" diyemeyiz. 

7. Yani ölen insanlar, nerede ve ne durumda olurlarsa olsunlar, 

İnsanî şekillerinde diriltileceklerdir. 
8. Yani, zahiri amellerini harekete geçiren kalplerindeki iradeleri¬ 

nin, niyetlerinin, maksatlarının, düşüncelerinin ve fikirlerinin hep¬ 

sini açığa vuracak ve onlar değerlendirilerek iyilik ile kötülük ayrıla¬ 
caktır. Diğer bir ifadeyle, sadece zahiri amel üzerine karar verilmeye¬ 
cektir. Onların bu dünyada iken kalplerinde gizli kalan niyetleri ve 

iradeleri de hesaba katılarak karar verilecektir. Eğer insan düşü¬ 
nürse, gerçek adaletin ancak Allah'ın huzurunda Kıyamet günü ger¬ 

çekleşeceğini kabul etmeye mecbur kalır. Bu dünyadaki laik kanun¬ 
larda bile usûl olarak sadece zahiri ameller değil, failin niyet ve ira¬ 
desi de dikkate alınarak nihaî karara varılır. Ancak dünyadaki hiç 
bir adalet, bir kimsenin niyetini tam olarak tesbit etme imkanına sa¬ 

hip değildir. Bu ancak Allah'a mahsustur ki, insanın her zahiri fiili¬ 
nin arkasındaki gizli niyetleri, iradeleri bilir ve ona göre nihaî ceza ya 
da mAkafaata karar verir. Aynca. bu ayetin kelimelerinden, bu kara¬ 
rın sadece Allah'ın bilmesine dayanılarak verilmeyeceği anlaşılmak¬ 
tadır. Allah, insanların irade ve niyetlerini önceden bilse de. Kıyamet 
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günü bu gizli şeyler açığa vurulacak ve onlar açık adaletle değerlen¬ 
dirilerek bunlardan hangisinin hayr, hangisinin şer olduğu gösteri¬ 
lecektir. Bu nedenle ayette, "göğüslerde olan devşirildiği zaman" ifa¬ 

desi kullanılmıştır. "Hussile' nin manası, bir şeyi meydana çıkar¬ 
maktır. Mesela kafatasını kırarak beyni çıkarmak gibi. Aynca, çeşitli 
unsurlara ayırmak anlamında da kullanılır. Onun için burada gizli 
şeyleri açığa çıkarmak ve ayırt etmek anlamlarının ikisi de kullanıl¬ 
mıştır. Aynı konu Tank suresinde şöyle beyan edilmiştin "Gizli sırla- 
nn tetkik edileceği gün frank 9). 

9. Yani, O, kimin ne yaptığım, kimin cezaya ve kimin de mükafaa- 

ta müstehak olduğunu iyi bilir. 

ADİYAT SURESİNİN SONU 
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101 
• 

KARİA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "karia" kelimesi sureye isim olmuştur. Bu, 
surenin sadece ismi değil, aynı zamanda konusudur da. Çünkü su¬ 
renin bütün olarak konusu kıyamet ile ilgilidir. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkı olduğu üzerinde hiç bir ihtilaf 
yoktur. Aynca konusundan da Mekke döneminin başlangıcında na¬ 
zil olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Surenin konusu kıyamet ve ahirettir. İlk önce “büyük hadi¬ 
se nedir o büyük hadise" dinelerek insanlar uyarılmıştır. Böylece, 
korkunç bir hadisenin haberini dinlemeleri için muhatablar hazır¬ 
lanmıştır. Sonraki ayetlerde ise kıyamet manzarası gözlerinin önüne 
serilmiştir. O gün. pervanelerin ışık çevresinde dağılmaları gibi, in¬ 
sanlar korku içinde olacaklar ve sağa sola koşacaklardır. Dağlar kö¬ 
künden koparılarak atılmış yün gibi olacaklar ve hiçbir şey buna en¬ 
gel olamayacaktır. Ondan sonra şöyle buyurulmuştur: Ahirette he¬ 
sap görürken Allah'ın adaleti ortaya çıkacaktır. Orada insanların iyi 

ve kötü amellerinin ağırlığına göre haklannda karar verilecektir. Ki¬ 
min iyi amelleri kötü amellerine karşı ağır basarsa, onlara memnun 
olacakları refah nasip olacak, kimin de iyi amelleri kötü amellerin¬ 

den hafif olursa onlar derin ateş çukurunun içine itileceklerdir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 'Başa çarpıp patlak verecek olan' (kâria: kıyamet),1 
2 Nedir o 'çarpıp patlak verecek olan? 
3 Sana o 'çarpıp patlak verecek olan’ı bildiren nedir? 
4 İnsanların, 'her yana dağılmış' pervaneler gibi olacakları gün, 
5 Ve dağların da 'etrafa saçılmış' renkli yünler gibi olacakları 

(gün).2 
6 İşte,3 kimin tartılan ağır basarsa, 
7 Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir. 

8 Kimin de tartılan hafif kalırsa,4 
9 Artık onun da anası (son durağı) "hâveyi"dir (uçurum).5 

10 Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir? 

11 O, kızgın bir ateştir.6 

AÇIKLAMA 

1. Burada ” " kelimesi kullanılmıştır. Lafzı tercümesi "çar¬ 

pandır. "Kâria'mn manası, bir şeyin başka bir şeye çarpmasından 
çıkan sert sestir. Lügat yönünden "kâria" kelimesi, "korkunç olay, 

büyük felaket "i izah etmek için kullanılır. "Kara'tu hamu'l karla" ya¬ 
ni, "filan kabile veya kavmin başına şiddetli felaket gelmiş" örneğin¬ 

de olduğu gibi. Kur’an-ı Kerim'de bir yerde bu kelime, bir kavme bü¬ 
yük bir musibet indiğini ifade etmek için kullanılmıştır: 'Yaptıkları 

yüzünden inkar edenlerin başlarına ani bir bela gelecek." (Rad, 31) 
Bu suredeki "karia" ise. kıyamet olayı için kullanılmıştır. Hakka su- 
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resinde kıyamet yine "karia" ile ifade edilmiştir. (Hakka, 4) Burada 
kıyametin birinci safhasından, ceza ve mükafaatm sonuna kadar 
ahiret hayatının bir bütün olarak zikredilmesi dikkat çekicidir. 

2. Buraya kadar olan bölüm, kıyametin birinci merhalesini zikir¬ 
dir. Yani dünya nizamının altüst olacağı o büyük olay vuku bulduğu 
zaman, insanlar, ışık geldiğinde pervanelerin her tarafa dağılması 
gibi korku içinde sağa sola koşacaklardır. Dağlar rengarenk yün gibi 
atılacaktır. Dağlar çeşitli renkte oldukları için "renkli yün "e benzetil¬ 

miştir. 
3. Burada kıyametin ikinci safhasını zikir başlamaktadır. İnsan 

tekrar Allah'ın huzuruna çıkacaktır. 
4. Burada "mevazin" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime, "mevzun" 

ve "mizan" kelimelerinin çoğuludur. Eğer bunu "mevzunun çoğulu 

olarak kabul edersek "mevazin", Allah huzurunda ağırlık taşıyan ve 
mükafaata müstehak olan ameller anlamına gelir. Eğer "mizan "in 
çoğulu olarak değerlendirirsek, o zaman terazinin kefesi kast edil¬ 
miş olur. Birinci şekilde "mevazin "in ağır ve hafif olmasının anlamı, 
iyi amellerin kötü amellere karşı ağır ya da hafif olmasıdır. Çünkü 

Allah'ın indinde yalnız iyi ameller ağırlık taşır ve onlann bir değeri 
vardır. İkinci şekilde "mevazin "in ağır olmasının anlamı, Allah'ın 
adaletli mizanında iyilik tarafının kötülüğe göre daha ağır olmasıdır. 

Amellerin hafif olmasının anlamı ise, iyilik kefesinin, kötülük kefesi¬ 
ne göre hafif olmasıdır. Bunun yanısıra Arapça'da ıstılah olarak "mi¬ 
zan", ağırlık manasında da kullanılmaktadır. Bu mana bakımından 
ağır ve hafif olmaktan murad, iyiliğin ağır veya hafif olmasıdır. Her 
halükârda "mevazin", "mevzun", "mizan" ya da "vizin" olarak kabul 
edilse de anlamı pek değişmez. Allah'ın adaleti, insanların sermayesi 

olein amellerin taşıdığı vezne, iyiliğin hafif ya da ağır olmasına göre 
karar verecektir. Bu konuya Kur'an-ı Kerim in pek çok yerinde deği¬ 
nilmiştir. Bunlan göz önüne alırsak konu daha iyi anlaşılır. Mesela 
A raf suresinde şöyle denmiştir: "O gün tartı tam doğrudur. Kimin 
tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. Kimin tartılan hafif 
gelirse, işten onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü 
kendilerini ziyana sokanlardır." (A raf 8-9) Kehf suresinde ise şöyle 
buyurulmuş tun "Dünya hayatında bütün çabalan boşa gitmiş olan 
ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseler, işte onlar Rabb'leri- 
nin ayetlerini ve O na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri bo¬ 
şa çıkan kimselerdir. Kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız." 
(Kehf, 104-105) Enbiya suresinde de şöyle buyurulmuştur: ' Kıya¬ 
met günü için adalet terazileri kuranz. Hiç kimseye bir haksızlık 
edilmez. Bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesab gö- 
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ren olarak biz yeleriz." (Enbiya. 47) Bu ayetlerden anlaşılıyor ki. kü¬ 
für hali ve bunun yanış ıra hakkı inkâr, kötülük kefesini ağır bastıra¬ 
cak kadar büyük bir kötülüktür. Kafirlerin hiçbir iyiliği kötülük ke¬ 
fesini kaldıramayacaktır. Fakat mü minin terazi kefesinde öncelikle 
imanın ağırlığı olacak, bunun yamsıra dünyada yaptığı iyilikler de 
ağırlık yapacaktır. Diğer taraftan, yaptığı kötülükler öbür kefeye ko¬ 
narak iyilik yönünün mü. kötülük yönünün mü ağır bastığı görüle¬ 
cektir. 

5. Burada " *--,u " kullanılmıştır. "Onun anası haviye olacak¬ 

tır" anlamına gelir. "Hâviye", "hava" kelimesinden gelmektedir. Ma¬ 
nası. yüksek yerden aşağı düşmektir. "Hâviye", derin çukur için de 
kullanılır. Cehennemin haviyesi. çok derin olan ve ehl-i cehennemin 
yukandan içine düşeceği yer olacaktır. "Onun anası cehennem ola- 

cak'a gelince: Bunun anlamı, çocuğun korunma yerinin annesinin 
kucağı olması gibi, ahirette de ehl-i cehennem için cehennemden 
başka kucak olmayacaktır. 

6. Yani, o sadece derin bir çukur değildir. Aynı zamanda körüklen¬ 
miş ateşle de doludur. 

KARİA SURESİNİN SONU 
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TEKASÜR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "tekasûr" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Ebu Hayyan ve Şevkanî, bütün müfessirlere göre 

bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. İmam Suyutî'nin kavli¬ 
ne göre en meşhur söz, bu surenin Mekkî olduğudur. Ancak bazı ri¬ 
vayetlerde surenin Medenî olduğu da kayıtlıdır. Bu rivayetler aşağı¬ 
dadır. 

İbn Ebî Hatim, Ebu Bureyde'den bu surenin Ensar'ın iki kabilesi 
olan Benî Harise ve Benî Hars hakkında nazil olduğunu rivayet et¬ 
mektedirler. İki kabile birbirlerine karşı önce ileri gelenlerini, daha 
sonra da mezarlığa giderek ölülerini medhetmişlerdi. Bunun üzeri¬ 

ne bu sure nazil olmuştur. Ancak nüzul hakkındaki Sahabe ve Tabi¬ 
in üslubunu göz önüne alırsak, bu rivayetin Tekâsur suresinin nü¬ 
zul zamanının delili olmayacağını anlarız. Yalnız bu surenin, onların 
haline uygun düşmesi söz konusu olabilir. 

İmam Buhari ve İbn Cerir, Ubey b. Ka'b'tan şöyle rivayet etmişler¬ 
din Biz Rasulullah'ın. "Eğer insanoğlunun elinde iki vadi dolusu mal 
olsa üçüncü vadiyi ister. İnsanoğlunun kamını ancak toprak doyu¬ 
rur" buyurduğunu işittik. Tekâsur suresi nazil olana kadar bu sözü 
Kuran dan zannediyorduk... Bu Hadise dayanarak, Tekâsur suresi¬ 
nin Medenî olduğu söylenmiştir. Çünkü Ubey Medine'de Müslüman 
olmuştu. Ancak Ubey in beyanında, Ashab-ı Kiram ın bu hadisi ne 
anlamda Kur an dan zannettiklerine dair bir açıklama yoktur. Eğer 
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bu hadisi Kur an dan ayet zannetmeleri kastediliyorsa bunu kabul 
etmek mümkün değildir. Çünkü sahabenin büyük çoğunluğu 
Kur an a harf harf vakıftı. Bu Hadisin Kur an dan ayet olup olmadığı 
konusunda nasıl yanlışa düşebilirler ki? Eğer bu Hadisin 
Kurandan olmasının anlamını. Kuranın manasından alınmış bir 
söz olarak kabul edersek o zaman bu rivayet, Medine'de Müslüman 
olan ashabın Rasulullah'ın ağzından bu sureyi ilk duyduklarında 
onun yeni nazil olduğunu zannetmelerine delalet eder. 

îbn Cerir, Tirmizî ve îbnü'l Münzir v.s. Hz. Ali nin şu kavlini nak- 
letmişlerdin "Biz, Tekâsur suresi nazil olana kadar kabir azabı hak¬ 
kında şüphe içindeydik." Bu surenin Medenî olduğuna delil olarak, 
kabir azabının Medine'de zikredildiği, Mekke'de bu konuya değinil- 

mediği gösterilmiştir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü Kur'an-ı Ke¬ 
rim'in pek çok Mekkî suresinde yer yer açık ifadelerle kabir azabı zik¬ 
redilmiştir. Bunda şüpheye imkan yoktur. Mesela bkz. En am 93, 

Nahl 28, Mü'minun 99-100, Mü min 45-46. Bunların hepsi Mekkî 
surelerdir. Onun için, Hz. Ali'nin yukarıda söylediği söz bir şeye is¬ 
pat olacaksa, o, yukarıda adı geçen ve kabir azabından bahseden 
Mekkî surelerden önce Tekâsur suresinin nazil olduğudur. Bu sure¬ 
nin nüzulu Sahabe-i Kiram ın kabir azabı hakkındaki şüphesini gi¬ 

dermiştir. 
Bu rivayetlere rağmen müfessirlerin çoğu bu surenin Mekkî oldu¬ 

ğunda müttefiktirler. Bizim görüşümüz, bu surenin sadece Mekkî 
değil, aynı zamanda muhteva ve üslubundan da anlaşıldığına göre, 
Mekke döneminin ilk nazil olan surelerinden birisi olduğu yolunda¬ 
dır. 

Konu: Bu surede insanlar dünyaya tapmalarının sonucu hakkın¬ 

da uyarılmışlardır, ölüme kadar mal. servet yığmak maksadıyla ve 
lezzetler, kuvvetler elde ederek bu konuda birbiriyle yarışmak, bu 
eşyayı elde ettikten sonra da birbirlerine karşı kibirlenmek için gece 

gündüz çaba içindeyken kendilerini o kadar kaybetmişlerdir ki, da¬ 
ha önemli şeyler akıllarına bile gelmemiştir. Bunlar kötü sonlan 
hakkında uyanlarak şöyle buyurulmuştur: Topladığınız bu nimet¬ 
ler sadece nimet değil, aynı zamanda sizin için bir imtihan vesilesi¬ 
dir. Her nimet için ahiret günü soru sorulacaktır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 (Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp 

kendinizden geçirdi.1 
2 "Öyle ki (bu) mezarı ziyaretinize (Kabire gidişinize, ölümünüze) 

kadar sürdü."2 
3 Hayır; ileride bileceksiniz,3 
4 Yine hayır; ileride bileceksiniz. 
5 Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, 
6 Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. 

7 Sonra onu, hiç tartışmasız yakın gözüyle (Ayne'l Yakîn) görmüş ola¬ 
caksınız. 

8 Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.4 

AÇIKLAMA 

1. Burada "elhakumu't tekâsur" kullanılmıştır. Bunun anlamı o 

kadar geniştir ki. uzun bir yazıda bile zor açıklanabilir. "Elhakum le- 

hu’ nun asıl manası "gaflettir. Ama Arapça da bu kelime, "her şey¬ 
den ilgiyi kesen meşgale" anlamında kullanılır. Bu maddede "keli¬ 
mesi kullanıldığında anlamı, "bir lehu (meşgale) seni o kadar "Elha¬ 
kum" cezbetmiştir ki. gözünde hiçbir şeyin önemi kalmamışür. O, 

senin üzerine musallat olmuştur. Gece gündüz onunla meşgul ola¬ 

rak herşeyden gafil olmuşsunuz." 
" jısd" ", "kesret"tendir. Onun üç anlamı vardır. Birincisi, insa¬ 

nın en fazla "kesret" elde etmek için çalışmasıdır. İkincisi, insanlanrı 
bolluk elde etmek için birbirîeriyle yanşmas'ı Ve birbirlerinin üzerine' 
çıkmaya çaba göstermesidir. Üçüncüsü. insanların birbirlerine kar- 
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şı kibirli davranmalarının bolluk dolayısıyla olmasıdır. 

Dolayısıyla, "elhakumu't tekâsur'un manası, tekâsur size o ka¬ 

dar çekici gelmiştir ki, ondan daha önemli şeylerden gafil olmuşsu¬ 

nuz. Bu cümlede, tekâsur ile ne kastedildiği açıklanmamıştır. "Eha- 

kum" da hangi şeyden gafil olduğu izah edilmemiştir. "Elhakum" (si¬ 

zi gafil etmiştir.) sözünün muhatabının kim olduğu belirtilmemiştir. 

Bunu tasrih etmemesinden dolayı bu kelimelerin ıtlakı çok geniş an¬ 

lamlara, eğlence ve lezzet vasıtalarına, kuvvet vesilelerine, iktidar 
sağlama çabasına, ve onu elde etmek için yanşmalanna, elde edince 

de birbirlerine kibirli davranmalarına şamildir. Aym zamanda "elha- 

kum' un muhatablan da sınırlı değildir. Her devirde insanlar fert ve¬ 

ya toplum olarak da olabilir. "Elhakumu't tekâsur' un insanlan bu 

kadar cezbederek hangi şeyden gafil ettiği tasrih edilmemiştir. Bu 

nedenle anlamı çok geniştir. Yani bu tekâsur insanlara o kadar mu¬ 

sallat olmuştur ki, onlar, daha önemli şeylerden gafil olmuşlardır. 

Onlar, hayat seviyeleri yükselsin diye kendilerini o kadar kaptırmış¬ 

lardır ki, İnsanî seviyelerini düşürmeyi bile göze almışlardır. Çok faz¬ 

la servet elde etmek isterken bunun hangi yolla olacağına aldırmaz¬ 

lar. Onlar refah, cismanî lezzetler ve çok fazla imkanlar elde etmek 

isterler. Ancak sonunun ne olacağını düşünmeden bu isteklere tu¬ 

tulmuşlardır. Onlar, çok fazla güç, en büyük askeri kuvvet ve en ge¬ 

lişmiş silahlan elde etmek isterler. Bu yolda birbirleriyle yanş için¬ 

dedirler. Fakat onlar, bütün bunlann, Allah ın arzında zulüm yap¬ 

mak ve insanlığın felaketini hazırlamak anlamına geldiğini düşüne¬ 

mezler. Kısaca "tekâsur", insanlan ve milletleri içine çeken sayısız 

şekillerdedir. Artık dünyadan, ondan faydalanmaktan ve dünyevî 

lezzetlerden başka bir şey düşünmeye meydan kalmamıştır. 

2. Yani siz hayatınızı bu çaba ile tüketiyorsunuz. Hatta son nefesi¬ 

nize kadar bu düşünceden kurtulamıyorsunuz. 

3. Yani, siz yanlış içindesiniz. Bu dünyanın malını, bolluğunu ve 

bu nedenle birbirinizden üstün olmanızı, ilerleme ve başarı olarak 

kabul ediyorsunuz. Oysa bu kesinlikle ilerleme ve başarı değildir. 

Yakında kötü sonu göreceksiniz ve hayatınız boyunca içinde bulun¬ 

duğunuz hatanın ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız. Bura¬ 

da çok yakından kasıt ahiret olabilir. Çünkü ezelden ebede kadar 

bütün zamanlar gözünün önünde olan Zat (c.c) için binlerce ya da 

onblnlerce sene, zamanın küçük bir parçasıdır. Ancak bundan kasıt 

ölüm de olabilir. Çünkü o, hiçbir zaman insana uzak değildir, ölüm- 
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den sonra İnsan, hayatı boyunca sarfettlği çabalarının kendisi için 

mutluluk ve hoş vaktine mi vesile, yoksa bahtsızlık ve kötü sonuna 

mı vesile olduğunu anlayacaktır. 

4. Bu cümledeki "sonra" kelimesi, cehenneme koyduktan sonra 

sorgulayacak anlamında değildir. Asıl anlamı, "sonra bu haberi de 

size vermekteyiz ki, size bu nimet hakkında soru sorulacaktır." şek¬ 

lindedir. Bu sorunun ilahi adalet kurulduğunda sorulacağı anlaşıl¬ 

maktadır. Bunun delili olarak pek çok Hadiste Rasulullah tan şu söz 

nakledilmiştir: Allah kullarına verdiği nimetler hakkında, mü min 

ve kafir herkese soracaktır." Küfran-ı nimet etmeyip Allah'a şükre- 

denlerin sorgulamada başarılı olacakları ile, Allah ın nimetlerine 

hak vermeyip söz ve amellerde de nankörlük yapanların hüsrana 

uğrayacakları ayn bir meseledir. 

Cabir b. Abdullah'tan şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah bize gel¬ 

di. Biz de O na taze hurmalar yedirdik ve soğuk su içirdik. Bunun 

üzerine Rasulullah şöyle buyurdu: "Hakkında soru sorulacak ni¬ 

metlerden bir kısmı da bunlardır." (Ahmed, Neseî, lbn Cerir, ibn 

Mûnzir, lbn Merduye, Abd b. Humayd, Beyhakı, Şu’ab, Ebu Hurey- 

re'den şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah, Ebubekir ve Ömer'e şöyle 

dedi: "Gelin, Ebu Leysim b. Etyan el-Ensari'ye gidelim." Hep birlikte 

lbn Etyan'ın bağına gittiler. O da onlara bir hurma dalı getirdi. Rasu¬ 

lullah, "Hurmayı neden koparıp getirmedin?" buyurdu! O da "Ben, 

kendiniz seçerek yemenizi istedim ' dedi. Onlar hurmaları yiyip so¬ 

ğuk suyu içtiler. Sonra Rasulullah şöyle buyurdu: "Nefsim elinde 

olana (c.c.) yemin ederim ki, bu nimetler hakkında kıyamet günü Al¬ 

lah sizden soracaktır. Bu serin gölge, soğuk hurmalar ve soğuk su, 

hepsi..." (Bu olayı muhtelif senetlerle Müslim, lbn Mace, Ebu Davud, 

Tirmizı, Neseî, lbn Cerir, Ebu Ya la v.s. de Ebu Hureyre'den naklet- 

mişlerdir. Bazı rivayetlerde Ensardan olan ev sahibinin ismi zikre- 

dilmemiştir. Bazı rivayetlerde ise, Ensardan bir şahıs denmiştir. Bu 

kıssayı muhtelif vasıtalar ve pek çok aynntı ile lbn Ebî Hatim Hz. 

Ömer'den, Ahmed, Rasulullah'ın azatlı kölesi Ebu Asiyb'ten naklet- 

mişlerdir. lbn Hibban ve lbn Merduye hemen hemen aynı olan bir 

olayın Ebu Eyyub el Ensari ile de vuku bulduğunu lbn Abbas tan ri¬ 

vayet etmiştir.) 

Bu hadislerden açıkça anlaşılıyor ki, sorgulama sadece kafirlere 

değil, aynı zamanda salih mü minlere de yöneliktir. Allah'ın size ver¬ 

diği nimetlere gelince onlar sayısızdır ve saymak mümkün değildir. 
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Hatta insanın bilmediği nice nimetler bile vardır. Kur'an-ı Kerim de 

şöyle buyurulmuştun "Siz Allah ın nimetlerini sayamazsınız." (İbra¬ 

him, 34) Bu sayısız nimetler, Allah'ın doğrudan doğruya insana ver¬ 

dikleridir. Pek çok nimet te insanın çalışması sonucu elde ettikleri¬ 

dir. İnsanın çalışması karşılığı elde ettiği nimetler hakkında, bu ni¬ 

metleri hangi vasıtayla elde ettiği ve ne için sarfettiği sorulacaktır. 

Allah'ın doğrudan doğruya bağışladığı nimetler hakkında o nimetle¬ 

ri nasıl kullandığı, topluca bütün nimetleri Allah'ın verdiğini itiraf 

edip etmediği, kalple, lisanla ve fiillen şükredip şükretmediği veya 

hepsinin bir tesadüf sonucu eline geçtiğini zannedip zannetmediği, 

bu nimetleri onlara pek çok tanrının mı yoksa Allah'ın mı verdiği ko¬ 

nusundaki inancı, Allah'tan başka zatların da var olup onlara da 

ibadet ederek şükredip şükretmediği sorulacaktır. 

TEKASÜR SURESİNİN SONU 
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103 
• 

ASR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "asr” kelimesi sureye isim olmuştur. 

Nüzul zamanı: Miicahid, Katade, Mukatil bu surenin Medenî oldu¬ 

ğunu söylemişlerdir. Ancak müfessirlerin çoğu bu sureyi Mekkî ka¬ 

bul etmişlerdir. Ayrıca surenin muhtevası da, Mekke döneminin 

başlangıcında nazil olduğunu teyid etmektedir. O dönemde İslâmî 

talimatlar kısa ve çok etkili cümlelerle beyan edilmekteydi. Onu du¬ 

yan, bir defa duyduktan sonra unutmak istese de unutamıyordu. 

Sureler kafirlerin dillerine destan oluyorlardı. 

Konu: Bu sure, kapsamlı ve kısa sözün benzersiz bir örneğidir. Su¬ 

renin içinde öyle ifadeler vardır ki mâna itibariyle dünyayı bile kap¬ 

sar ve bunu yazmak için koca bir kitap gerekir. Surede açıkça ve ke¬ 

sin bir üslûb ile, insanın kurtuluş yolunun hangisi ve onun için fela¬ 

ket ve hüsran olacak yolun da hangisi olduğu bildirilmiştir, imam 

Şafii'nin şu sözü ne kadar doğrudur: "Eğer insan bu sure üzerinde 

derinlemesine düşünürse, yalnız bu sure onun hidayeti için yeterli- 

dir." Sahabe-i Kiram nezdinde bu surenin önemi, şu rivayetten çıka¬ 

rılabilir. Abdullah b. Hısn ed-Derimî Ebu Kaldina dan rivayet edildi¬ 

ğine göre, Rasulullah ashabından iki kişi birbirleriyle görüştüğü za¬ 

man, bu sureyi okumadan ayrılmazlardı. (Taberanî) 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Asra andolsun; 
2 Gerçekten insan, ziyan içindedir. 
3 Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tav¬ 

siye edenler ve birbirlerine sabn tavsiye edenler başka.1 

AÇIKLAMA 

1. Bu surede "asr"a yemin edilmesi, insanın hüsranda olduğuna ve 

bu hüsrandan dört özellik taşıyan kimselerin kurtulacağına dikkat 

çekmek içindir. 1- İman, 2- Salih amel, 3- Birbirine hakkı tavsiye et¬ 

mek, 4- Birbirine sabn telkin etmek. Şimdi bunların her birini tek 

tek ele alarak iyice açıklamaya çalışalım. 

Yemin hakkında bundan önce pek çok yerde açıkladığımız gibi, 

Allah, mahlukattan bir şeye yemin ettiğinde o şeyin büyüklüğü, ke¬ 

mali ve garabeti dolayısıyla değil, söz konusu meseleyi ispatlamak 

için yemin edilen şeyin delil olarak ileri sürüldüğünü anlamalıyız. 

Burada da zaman üzerine yemin edilmesinin anlamı, zamanın insa¬ 

nının, büyük hüsran içinde olduğuna ve ondan ancak dört özellik 

sahibinin kurtulacağı gerçeğine şahit olmasıdır. 

"Zaman" kelime olarak, geçmiş zaman ve pek uzun olmayıp her an 

geçmişe dahil olan şimdiki zaman için de kullanılır. Çünkü her an, 

gelecek zaman şimdiki zamana, şimdiki zaman da geçmiş zamana 

dahil olmaktadır. Burada mutlak olarak zamana yemin edilmiştir. O 

halde burada iki tip zaman kastedilmiştir. Yani geçmiş zamana ye¬ 

min edilmesinin anlamı, insanlık tarihinin, yukanda adı geçen dört 

özellikten uzak olan kişilerin hüsrana uğradıklarına şahit olması¬ 

dır. Germekte olan zamana edilen yemini anlamak için, geçmekte 

olan zamanın, her bir insana, her bir millete bu dünyada çalışmak 

için fırsat verildiği zaman olduğunu bilmek gerekir. Bunun misali 
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şöyledir: Bir sınav salonunda öğrencilere soru verilmiştir. Zaman 

çok hızlı geçmektedir. Saatimizin saniyesi, zamanın hızlı geçtiğine 

dair yeterli fikir verebilir. Halbuki bir saniyelik zaman da uzun bir 

süredir. Bu bir saniyelik sürede ışık 186.000 mil kateder. Kainatta 

bilmediğimiz öyle unsurlar vardır ki bundan da hızlı yol alabilirler, 

iyi veya kötü herhangi bir işle uğraşırken saatin saniyesine bakarak 

geçen zamanı düşünürsek, bunların ömür dediğimiz sürenin belli 

bir kesitinde vuku bulduğunu anlanz. Bu süre bize bu dünyada bir 

fırsat olarak verilmiştir. Buradan, asıl sermayemizin çok hızlı geçen 

zaman olduğunu anlayabiliriz. İmam Razi, bir şahsın kavlini nakle¬ 

derek. "Ben bu sözden sonra Asr suresinin manasını anladım" de¬ 

miştir. Razi şöyle nakleder: Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyor¬ 

du; "sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!... Onun bu sözünü 

duyunca, bu söz Asr suresinin anlamıdır" dedim." İnsana verilen 

ömür bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder veya yanlış 

yere harcarsa insanın hüsranına neden olur." Onun için geçen za¬ 

mana yemin edilmesinin anlamı, hızla geçen zamanın, söz konusu 

dört özellikten yoksun insanın dünyada ne işle meşgul olursa olsun 

hayatını harcadığına ve hüsranda olduğuna şehadet etmesidir. 

Kârlı çıkanlar ancak bu dört özelliği taşıyanlar ve bu dünyada ona 

göre davrananlar olacaktır. Bu, sınav salonunda kendisine belli bir 

süre tanınan öğrencinin, o süre içinde sorulara cevap vermek yerine 

başka işlerle uğraşması gibidir. Öğrenciye, yakınındaki saate işaret 

edilerek geçen zamanın zararına olduğu ve hüsrana uğrayacağı be¬ 

lirtilir. Kârlı çıkan öğrenciler ise, kendilerine tanınan zamanın her 

anını sorulan cevaplamak için kullananlardır. 

Burada "insan" kelimesi tek olarak kullanılmıştır. Ama sonraki 

cümlede, insanlar arasında bu dört özelliği taşıyanlar istisna edil¬ 

miştir. Onun için burada "insan" kelimesinin cins isim olarak kulla¬ 

nıldığını kabul etmek gerekir. Bu durumda "insan" kelimesinin kap¬ 

samına, şahıslar, güruhlar, milletler ve bütün insanoğlu girer. Yani 

zikredilen dört sıfattan yoksun olanlar kim ya da kimler olursa ol¬ 

sunlar hüsrandadırlar. Bu her şartta geçerlidir. Şahıs, millet ve in¬ 

sanoğlu için de hüküm aynıdır, örneğin zehirin Öldürücü özelliği 

vardır. Fert, toplum veya bütün insanlık zehir içmeye kalksa da so¬ 

nuç değişmez. Zehir her halükârda öldürücüdür. Tıpkı bunun gibi, 

bu dört özellikten yoksunlarsa, küfür üzere ve kötü işler içinde bulu¬ 

nuyorlarsa, birbirlerini batıla teşvik ediyorlar ve nefislerine tapmayı 

telkin etme üzerinde birleşiyorlarsa bunlar da hüsran içindedir¬ 

ler. 

Şimdi "hüsran"kelimesinin Kuranda hangi manada kullanıldığı- 
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na gelelim. Lügat olarak "hüsran'' kelimesi, "kâr ın zıttıdır. Ticarette 
bu kelime genel olarak bir işte zarar etmeyi veya iş hayatında sürekli 
zarar etmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. İnsan bütün işlerinde 
zarar etmiş ve sermayesini de kaybetmişse, bu kelime iflas hali için 
de kullanılır. Kur'an-ı Kerim "hüsran" kelimesini özel bir ıstılah ola¬ 
rak, "felah" kelimesinin zıttı olarak da kullanmıştır. İslam'ın felah 
düşüncesinin sadece dünyevî refahı değil, insanın gerçek dünyası 
olan ahireti de kapsadığı gibi, hüsran düşüncesi de sadece dünyevi 
başarısızlığı değil, aynı zamanda ahiretteki başarısızlığı da kapsar. 
Kur an daki felah ve hüsran düşüncesini önceki pek çok yerde açık¬ 
ladık. Onun için burada tekrarlamayacağız. (Bkz. A'raf an: 9, Enfal 
an: 30, Yunus an: 23, Isra an: 102, Hacc an: 17, Mü'minun an: 1-2- 
11 ve 50, Lokman an: 4, Zümer an: 34) Aynca şu da bilinmelidir ki. 
Kur an a göre gerçek felah ahiret felahıdır ve gerçek hüsran da ora¬ 
daki başarısızlıktır. Bu dünyada insanın felah dediği aslında felah 
değildir. Tersine onun sonucu bu dünyada bile hüsrandır, insanın 
bu dünyada hüsran zannettiği de aslında hüsran değildir. Aslında o, 
felaha bir vesiledir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim de pek çok yerde vur¬ 
gulanmıştır. Konunun geçtiği yerlerde gereken açıklamaları yaptık. 
(Bkz. Nahl an: 99, Meryem an: 53, Taha an: 105, Leyi an: 3 ve 5) 
Kuran kesinlikle buyuruyor ki, "insan büyük hüsrandadır." Bunun 
anlamı, hem dünyada, hem de ahirette hüsrandır. Bu hüsrandan 
ancak aşağıdaki dört özelliği taşıyanların kurtulması, iki dünyada 
da hüsrandan kurtulmalarıdır. 

Şimdi, kurtuluşa ermenin kendilerine bağlı olduğu dört sıfata ba¬ 
kalım. 

Birinci imandır. Bu kelime Kuran ın bazı yerlerinde, sadece lisan 
ile ikrar etmeye dayalı iman için kullanılmıştır. (Mesela, Nisan 137, 
Maide 54, Enfal 20-27, Tevbe 38. Saff 2) Bu kelimenin asıl manası 
samimi bir kalb ile inanmak ve yakıne ulaşmaktır. Arapça kullanım¬ 
da da aym anlamdadır. Lugatta "amene lehu’ nun manası, "saddaka 
ve i'temede aleyhi" (tasdik etti ve itimat etti)dir. "Amenebihi "nin ma¬ 
nası, "Aykene bihi" (ona yakın etti)dir. Kur'an-ı Kerim gerçek imanın 
ne olduğunu aşağıdaki ayetlerde açıklamıştır: "Mü minler onlardır 
ki Allah'a ve Rasulüne inandılar, sonra şüphe etmediler" (Hucurat 
15), "Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru yolda sebat edenler" (Fus- 
silet 30), "Mü minler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir..." (Enfal 2), “İnananlar en çok Allah'ı severler." (Bakara 165), 
"Hayır, Rabb'in hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde 
seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir 
burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış ol- 
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mazi ar." (Nisa 65) 
Aşağıdaki ayette biraz daha ileri gidilerek lisan ile ikrara dayalı 

iman ve gerçek iman arasındaki fark belirtilmiştir. Burada, asıl iste¬ 
nenin gerçek iman olduğu, sadece lisan ile ikrann yeterli olmayacağı 
belirtilmiştir: "Ey inananlar! Allah'a ve Rasulüne inanın..." (Nisa 
136). 

Burada bir soru ile karşı karşıya kalıyoruz. İman etmemiz emre- 
dildiğinde nelere iman edilmesi kastediliyor? Kur'an-ı Kerim de bu 
sorunun cevabı açıkça bildirilmiştir. İman etmekten muradın birin¬ 
cisi Allah'a iman etmektir. Ancak sadece varlığına değil, aynı zaman¬ 
da tek İlah olduğuna, şeriki olmadığına, insanların ibadet ve itaat 
edeceği yegane zat olduğuna, insanların kısmetini düzenleyip boza¬ 
nın ancak Allah olduğuna, dua ve tevekkül edilecek varlığın ancak O 
olduğuna, ancak O nun emirlerine uyulup ve ancak O nun yasakla¬ 
rından kaçınılacağına. O nun farzlarının yerine getirilip O nun me¬ 
nettiklerinden uzak durulacağına, her şeyi duyan ve görenin ancak 
O olduğuna, insanın sadece fiillerini değil, fiillerini harekete geçiren 
gizli niyetlerini de bildiğine inanmaktır. İkincisi Rasulullah'a inan¬ 
maktır. O’nun Allah tarafından tayin edilmiş yol gösterici olduğuna, 
getirdiği talimatın Allah tarafından ve hakk olduğuna. O na itaat et¬ 
menin zorunlu olduğuna inanmaktır. Risalete iman etmek aynı za¬ 
manda meleklere, semavî kitaplara, peygamberlere ve Kurana 
inanmaya da şamildir. Çünkü bunlar Allah Rasulu nün getirdiği ta¬ 
limatların bir parçasıdırlar. Üçüncüsü ahirete inanmaktır. İnsanın 
bu dünya hayatı ilk ve son değildir. İnsan ölümden sonra tekrar di- 
riltilecektir. Bu dünyada işlediği amellerin hesabını Allah a verecek 
ve bunun sonunda salih olanlar mükafaatlandmlacak, kötü olanlar 
cezaya çarptırılacaklardır. Bu şekildeki iman, üzerine temiz hayat¬ 
tan bir bina inşa edilebilecek ahlâk, yaşayış ve karakter için sağlam 
bir temel teşkil eder. Yoksa, insanın hayatı ne kadar parlak gözükse 
de eğer imanı yoksa onun durumu dalgaların amansız olarak sağa 
sola sürüklediği ve hiçbir yerde karar kılamayan çabasız bir gemiye 
benzer. 

İnsanın hüsrandan kurtulması için gerekli olan, imandan sonra¬ 
ki ikinci özellik salih ameldir. "Salih” kelimesinin anlamı bütün iyiliği 
kapsar. Küçük ve büyük iyilik de buna dahildir. Ama Kur an a göre 
iman kökü olmayan hiçbir amel salih amel sayılmaz. Herhangi bir 
amel Allah ve Rasulü’nün bildirdiği hidayete uygun işlense de iman 
olmaksızın salih amel sayılmaz. Onun için Kur an-ı Kerimde nerede 
salih amelden sözedilmişse orada iman da zekredilmiş ve salih amel 
imandan sonra anılmıştır. Kur'an-ı Kerim de hiç bir yerde imansız 
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amel zikredilmemiştir. Aynı zamanda hiçbir yerde, iyi bile olsa iman¬ 
sız bir amele mükafaat ümidi verilmemiştir. Diğer taraftan, faydalı 
ve muteber imanın, amel ile ispat edilmiş iman olduğu belirtilmiştir. 
Yoksa, salih amel olmadan yürütülen bir iman davasım insan kendi 
kendine reddetmiş olur. Çünkü o insan, iman iddiasına rağmen Al¬ 
lah ve Rasulü'nün gösterdiği yoldan başka bir yol takip etmektedir. 
İman ve salih amel ilişkisi, tohum ve ağaç ilişkisi gibidir. Eğer top¬ 
rakta tohum yoksa ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Ama 
eğer toprakta, tohum olduğu halde ağaç meydana gelmiyorsa onun 
anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için 
Kur an da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de iş¬ 
leyenler için geçerlidir. Bu surede de, insanın hüsrandan kurtulma¬ 
sı için imandan sonra salih amel işlemesi gerektiği bildirilmiştir. Di¬ 
ğer bir ifadeyle, salih amel olmadan sadece iman ile bir insan hüs¬ 
randan kurtulamaz. 

Yukarıda zikredilen iki sıfat her fertte olmalıdır. Bu surede daha 
sonra, hüsrandan kurtulmak için gerekli iki sıfat daha açıklanmış¬ 
tır. Bunlar, iman ettikten ve salih amel işledikten sonra birbirine 
hakkı telkin ve sabrı tavsiye etmektir. Bunun anlamı, birincisi, iman 
edenler ve salih amel işleyenler bunu ferdî olarak yapmakla kalma¬ 
malı, aynı zamanda mü min ve salih bir toplum meydana getirmeli¬ 
dirler. İkincisi, bu toplumu bozulmaktan koruyabilmek için her fert 
kendi sorumluluğunu idrak etmelidir. Onun için toplumunun bü¬ 
tün üyelerine, birbirlerine hakkı ve sabn telkin etmeleri farzdır. 

"Hakk" kelimesi "batıl'ın zıttıdır. Genellikle bu iki manada kulla¬ 
nılır. Birincisi, doğruya, adalete uygun ve gerçek sözdür. İster aki- 
devî iman ile ilgili olsun, ister dünyevî meseleler hakkında olsun ay¬ 
nıdır. İkincisi, insanın yerine getirmesi vacip olan haktır. O, Allah'ın 
hakkı, insanların hakkı veya nefsinin hakkı olabilir. Hak kelimeyi 
tavsiye etmenin anlamı, ehl-i imandan müteşekkil toplumun, hak¬ 
ka karşı batılın yayılmasına seyirci kalmayacak kadar duyarlı olma¬ 
sıdır. Bu gibi toplumlarda ne zaman ve nerede batıl baş kaldırsa, hak 
kelimesini söyleyenler seslerini yükseltmelidirler. Toplumda her fert 
sadece kendisi hakkı, doğruluğu ve adaleti yerine getirmekle kalma¬ 
malı, aynı zamanda bunu başkalarına da tavsiye etmelidir. Bir cemi¬ 
yeti ahlâkî düşüş ve inhitattan korumak ancak bu şekilde mümkün 
olur. Eğer cemiyette bu ruh yoksa toplum hüsrandan kurtulamaz. 
Şahsî olarak hak üzerinde bulunanlar, cemiyetin bozulmasına se¬ 
yirci kalmaları sonucu hak üzerine de kaim kalamazlar. Hüsrandan 
kurtulamazlar. Bu nedenle Maide suresinde Hz. Davud ve Hz. İsa di¬ 
liyle Beni İsrail'e lanet edilmiştir. Bu lanetin sebebi, o dönemde Ya- 
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hudi toplumunda yaygın olan günah ve zulüm irtikabını birbirlerin¬ 
den menetmemeleriydi. (Maide 78-79) Aynca A raf suresinde. Beni 
İsrail'in Cumartesi yasağını açıkça çiğneyerek balık tutmaya başla¬ 
dıkları, bu nedenle de onlara azab indirildiği, bu azabtan ancak gü¬ 
nahı önlemek için çaba sarfedenlerin kurtulduğu açıklanmıştır. 
(Araf 163-166) Aynı şey Enfal suresinde de açıklanmıştır: "Azabı, sa¬ 
dece günah işleyenlerle kalmayacak fitneden sakının.’" (Enfal 25) 
Onun için emr-i bi l ma ruf ve nehy-i ani'l münker ümmete farz kılın¬ 
mıştır. (Al-i îmran 104) Bu farizayı yerine getiren bu ümmete, en lıa- 
yırlı ümmet denmiştir. (Al-i Îmran 110) 

Hak kelimeyi tavsiyenin yanısıra, ehl-i iman ve onların toplumu- 
nun hüsrandan kurtulabilmesi için toplum üyelerinin birbirine sab- 
n telkin etmesi de şart koşulmuştur. Yani hakkın ve onu himaye et¬ 
menin uğrunda karşılaştıkları bütün zorluk, musibet, meşakkat, 
zarar ve mahrumiyetler karşısında birbirlerine, sebat göstermeyi 
telkin etmelidirler. Her fert, bu şartlara karşı sebat göstermesi için 
diğerine cesaret vermelidir. (İzah için bkz. Dehr an: 16, Beled an: 
14) 

ASR SURESİNİN SONU 
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104 
• 

HÛMEZE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "hûmeze" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Müfessirler bu surenin Mekkî olduğunda müttefik¬ 

tirler. Muhteva ve üsluptan da. Mekke döneminin başlarında nazil 
olan surelerden olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Bu surede, cahiliye döneminde toplumun zenginlerinde 
bulunan bazı ahlâki düşüklükler kötülenmiştir. Her Arab bu kötü¬ 
lüklerin cemiyette gerçekten varolduğunu, herkesin bunlan çirkin 
karşıladığını ve iyi bir gözle bakmadığını biliyordu. Bu çirkin davra¬ 
nışlar zikredilerek böyle ahlâk sahiplerinin sonunun ne olacağı bil¬ 
dirilmiştir. Bu iki şey, yani bir tarafta bu tip karakter, diğer tarafta 
onlann ahiretteki akıbetleri öyle bir üslupla ortaya konulmuştur ki, 
dinleyenlerin zihinlerinde bu tür karakter sahiplerinin sonlarının 
bu olması gerektiği belirir. Çünkü böyle karaktere sahip olanlar 
dünyada ceza çekmemekte, tersine daha da zenginleşmektedirler. 
Onun için bu kişilere ahiret olmalıdır ki, bir yerde hesap versin¬ 
ler. 

Bu sure, Zilzal suresinden buraya kadar nazil olan sureler içinde 
değerlendirilirse, Mekke döneminin başlangıcında İslâmî akidelerin 
ve ahlâkî talimatların hangi üslub ile insanların zihinlerine yerleşti¬ 
rildiği kendiliğinden anlaşılabilir. Zilzal suresinde, ahirette insanın 
amel defterinin önüne serileceği, dünyada yaptığı zerre kadar iyilik 
ve kötülüğü göreceği bildirilmiştir. Adiyat suresinde, o dönemde 
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Arabistan’ın her tarafında yaygın olan kan dökmek, haydutluk, yol 
kesmek ve anarşiye işaret edilerek insanların, Allah'ın verdiği güçle¬ 
re ve nimetlere karşı nankörlük yapmakta oldukları belirtilmiştir. 
Ayrıca herşeyin burada bitmeyeceğine. Allah'ın sadece amelleri değil 
niyetleri de bildiği ve bütün hayatta ona göre muamele edeceğine de 
değinilmiştir. Karia suresinde. Kıyamet manzarası ortaya konduk¬ 
tan sonra insanlar, ahiretteki iyi ya da kötü sonlarının, iyilik veya 
kötülük yanlarının ağır basmasına dayanacağı ile uyarılmışlardır. 
Tekâsur suresinde, maddeye tapan zihniyet eleştirilmiş, insanın 
ölümün son nefesine kadar dünyevî fayda, lezzet, iktidar elde etmek 
için uğraşıp durduğu, birbirleriyle yarıştığı ve gaflet içinde olduğu 
belirtilerek buna karşı uyarılmış ve bu dünyanın, ne isterse yapaca¬ 
ğı anlamsız bir yer olmadığı, kendisine soru sorulmayacağını dü¬ 
şünmesinin yanlış olduğu açıklanmıştır. Yararlandığı nimetleri na¬ 
sıl elde ettiği, hangi yolla kazandığı ve nasıl sarfettiğinin hesabını 
Rabbi'ne vereceği uyansı tekrarlanmıştır. Asr suresinde açıkça, in¬ 
sanoğlunun fert, millet veya dünyadaki insanlık olarak hüsranda 
bulunduğu belirtilmiş, eğer fert olarak iman ve salih amel yoksa, 
toplum olarak da hakkı ve sabn tavsiye yaygın değilse hepsinin hüs¬ 
rana uğrayacağı bildirilmiştir. Bundan hemen sonra Hümeze suresi 
gelmektedir. Burada cahiliyedeki reislik bir örnek olarak insanlara 
sergilenmiş ve şöyle sorulmuştun Bunların hüsranda olmaması için 
bir sebeb var mı? 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişi¬ 
nin vay haline;1 

2 Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.2 
3 Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.3 
4 Hayır; andolsun o, "hutame'ye 4atılacaktır.5 
5 "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir? 
6 Allah'ın tutuluşturulmuş bir ateşidir,6 
7 Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp-çıkmaktadır.7 
8 O, onlann üzerine kilitlenecektir;8 

9 (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklar¬ 
dır).9 

AÇIKLAMA 

1. Buradaki "hümezetün lılmeze" kelimeleri. Arapça'da birbirine 
çok yakın anlamlı iki kelimedir. Birbirinin yerine de kullanılabilir. O 
kadar az fark vardır ki, ehl-i lisan Araplar bile hümeze'nin anlamı 
olarak lümeze'yi gösterirler. Burada iki kelime birlikte kullanılmış¬ 
tır. Bu durumda anlam şöyle olur. Başkalarını hakir ve zelil etmeyi 
âdet haline getiren o kişi bazılarını parmakla gösterir, bazılarını da 
göz ile işaret eder. Bazılarına nasipleri dolayısıyla ta n eder. Bazı şa¬ 
hıslan da kötülüğe boğar. Bazılarını yüzüne karşı aşağılar, bazılan- 
nı da gıybet eder. Laf taşıyarak dostlar arasında kavga çıkarır, kar¬ 
deşlerin arasını bozar. Başkalanna kötü isim takar, onlarla alay 
eder ve eksikliklerini ortaya çıkarır. 

2. Birinci cümleden sonra bu ayetten kendiliğinden, bu tavnn 
onun varlıklı olmasından kaynaklandığı anlamı, çıkmaktadır. Mal 



234 TEFHtMU'L KUR'AN 104 / Hûmeze Suresi 

toplamayı ifade etmek için "cemea mâlen" kelimesi kullanılmıştır. 
Bu ifadeden, malın çok olduğu anlamı çıkmaktadır. Ondan sonra 
malını sayması ise onun cimriliğini ve maddeye tapan bir kişi oldu¬ 
ğunu ortaya çıkanr. 

3. Diğer bir anlamı da şöyle olabilir: Hiç ölmeyeceğini zanneder. 
Yani malı yığar ve onu sayar, ölüm ise hiç aklına gelmez. Bir gün bu 
dünyadan ayrılacağını ve malının bu dünyada kalacağını hiç düşün¬ 
mez. 

4. Burada "hutame" kullanılmıştır. Bu kelime "hatinTden gelir. 
"Hatim ’in manası kırmak, parçalamak ve atmaktır. Cehenneme bu 
ismin verilmesinin nedeni, içine herhangi bir şey atıldığında derinlik 
ve ateşi içinde onu parçalayacağı içindir. 

5. Burada Te yünbezenne" buyurulmuştur. "Nebez" Arapça’da, bir 
şevi önemsiz, hakir görerek atmak anlamına gelir. Bu dünyada zen¬ 
ginlik dolayısıyla kendini büyük bir şey zanneden kişi Kıyamet günü 
hakir olarak cehenneme atılacaktır. 

6. Kur'an-ı Kerim de buradan başka hiçbir yerde cehennem ateşi 
için "Allah ın ateşi" denmemiştir. Burada ateş Allah'a nispet edilmiş¬ 
tir. Bunun sebebi de sadece o ateşin korkunçluğunu anlatmak için 
değil, aynı zamanda dünyada mal varlığı nedeniyle gurur ve tekeb¬ 
bür edenlerin Allah indinde ne kadar nefretle karşılandıklarını be¬ 
lirtmek. içindir. Onun için Allah (c.c) bu ateşe mahsus olmak üzere 
onu kendine nispet etmiştir. Söz konusu kişiler bu ateşe atılacaklar¬ 
dır. 

7. Tetteliu ale'l ef ideh "deki" ~ " kelimesi yukarı çıkmak an¬ 
lamına gelir. Diğer anlamı, haberdar olmaktır. "Efideh", ”fevad”ın 
çoğuludur. Anlamı da kalbtir. Ancak bu kelime insanın göğsündeki 
kalbi için kullanılmamıştır. İnsanın şuur, idrak, hissiyat, heves, 
akaid. düşünce, niyet ve irade yeri için kullanılmıştır. Ateşin kalbe 
kadar ulaşmasının anlamı, insanın kötü düşüncelerinin, fasit aki¬ 
delerinin çirkin heveslerinin, habis niyet ve iradelerinin merkezine 
kadar ateş ulaşmasıdır. Bir başka anlamı. Allah'ın bu ateşinin, müs- 
tehak olan ve olmayan herkesi yakan dünyadaki ateş gibi kör olma¬ 
yacağıdır. Tersine bu ateş suçlulann kalbine kadar ulaşır, suçuna 
göre ve hakettiği kadar onu yakar, azabına sebep olur. 

8. Yani, suçlulan cehenneme atarak üstünü kapatacaktır. Onlar 
için, değil kapı ve pencere, bir delik bile olmayacaktır. 

9. "Fi amedin mümeddedeh 'in bir kaç anlamı vardır. Birincisi, ce¬ 
hennemin kapılan kapanacak ve onların üzerine yüksek sütunlar 
dikilecektir. İkincisi, bu suçlular yüksek sütunlar ile bağlanacaklar¬ 
dır. Üçüncüsü. İbn Abbas'ın açıkladığı anlamdır. Buna göre, ateşin 
alevi sütun şeklinde yükselecektir. 

HUMEZE SURESİNİN SONU 
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105 

FÎL SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı, birinci ayetteki "ashab-ı fil "den alınmıştır. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusunda görüş birliği 
vardır. Surenin tarihî arkaplanı üzerinde düşünülürse Mekke döne¬ 
minin başlangıcında nazil olduğu anlaşılır. 

Tarihî arkaplan: Bundan önce Buruc suresi tefsirinde an: 4 te, Ye- 
men'de Necran Yahudilerinin hükümdan Zû nuvas ın Hristiyanlara 
çok zulmettiğini, bunun intikamı için Habeşistan Hristiyan devleti¬ 
nin Yemen e saldırdığını ve Himyer hükümdarlığına son verdiğini 
açıklamıştık. M. 525 te bütün bölge Habeşistan’ın eline geçmişti. Bu 
hareket, Bizans Konstantinopolis hükümeti ve Habeşistan’ın işbirli- 

ğiyle gerçekleşmişti. Çünkü Habeşistan hükümeti deniz kuvvetleri¬ 
ne sahip değildi. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu kendi donanma¬ 
sı aracılığıyla Habeşistan'ın 70.000 askerini Yemen sahillerine çı¬ 

karmıştı. Söz konusu savaşı tam olarak anlayabilmek için, bunun 
sadece din için yapılan bir savaş değil, İktisadî ve siyasî hesapların 
da var olduğu bir savaş olduğunu vurgulamak gerekir. Galiba asıl 

muharrik de bu faktörlerdi. Hristiyan mazlumların intikamının 
alınması, bir bahaneden ibaretti. Bizans İmparatoru nun, Mısır ve 
Şam üzerinde hakimiyet sağladıktan sonra, doğu Afrika, Hint kıtası 

ve Endonezya gibi ülkelere yönelmesinin nedeni, Bizans ile bu ülke¬ 
ler arasındaki ticarette asırlardır rol alan Arablar aradan çıkarılarak 
ticaret yoluna hakim olunmak istenmiştir. Böylece, Arap tacirlerin 
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aradan çıkarılması ile bu ülkelere doğrudan ticaret yapma imkanı 
doğuyordu. Bu gaye için M.24 ve 25’den önce Kayser Augustus, Alies 
Gallus emrindeki büyük bir orduyu Arabistan'ın batı sahillerine 

göndermişti ki, güney Arabistan da Şam’a giden deniz yolunu ele ge¬ 

çirebilsin. (Bkz. Enfal, harita 3, s. 414) Ancak, zor coğrafî şartlar ne¬ 
deniyle bunu başaramamıştır. Daha sonra Rumlar donanmalarını 
Kızıldeniz'e göndererek Araplar ın deniz yolu ile olan ticaretlerine 

son vermişlerdi. Araplar için sadece kara yolu ile ticaret yapabilme 
imkanı kalmıştı. Bizans, kara yolunu da ele geçirebilmek için Habe¬ 
şistan'la işbirliği yapmış ve Habeşistan'a donanma göndererek Ye- 

men'e hâkim olmasına yardım etmişti. 
Tarihçilerin, Habeş ordusunun Yemen e hücum etmesi konusun¬ 

daki açıklamaları çeşitlidir. Hafız îbn Kesir, bu ordunun iki komuta¬ 
nı bulunduğunu ve bunlardan birinin Ariat, diğerinin ise Ebrehe ol¬ 
duğunu yazmaktadır. Muhammed b. Ishak ise bu ordunun komuta¬ 

nının Ariat olduğunu, Ebrehe'nin de ordu içinde bulunduğunu be¬ 
lirtmektedir. Ancak Ebrehe ile Ariat in ihtilafa düştüğünü ve arala¬ 
rında kavga çıktığını, bu kavgada Ebrehe'nin Ariat'ı öldürdükten 

sonra Yemen e hâkim olduğunu ilave etmektedir. Ebrehe daha son¬ 
ra, kendisini Yemen'e vali tayin etmesi için Habeşistan kralını ikna 
etmişti. Buna karşılık Yunan ve Suriyeli tarihçiler, Yemen fethedil¬ 
dikten sonra Habeşistan ordusuna karşı çıkan bütün Yemenli ileri 
gelenlerin katledilmeye başlandığını belirterek, Yemenlilerin bir rei¬ 
si Sumiofîaşvah'ın (Yunanca'da Esymphaeus) Habeşlilere itaati ve 
cizye vermeyi kabul ettiğini, aynca Habeşistan kralından Yemen in 
valiliği için kâğıt aldığını yazmaktadırlar. Ama Habeşistan ordusu 
ona karşı ayaklanarak yerine Ebrehe'yi seçmişlerdi. Ebrehe, Habe¬ 
şistan'ın Audulis limanında bir Yunan tacirinin kölesiydi. Zekası ile 
Yemen'e hâkim olan Habeşistan ordusunda çok etkili bir kişi olmuş¬ 
tu. Habeşistan kralı onun üzerine ordu göndermiş ancak gönderdiği 
orduya yenilmiş ya da Ebrehe'ye katılmıştır. Sonunda, Habeşistan 
kralının ölümü üzerine onun yerine geçen yeni kral, Ebrehe'yi Ye- 
men'de naibi olarak kabul etmişti. (Yunanlı tarihçiler Ebrehe'nin is¬ 
mini Abramis, Süryanî tarihçiler ise Abraham olarak belirtmişlerdir. 
Ebrehe galiba bunun Habeşçe söylenişidir. Çünkü Arapça telaffuz¬ 

da bu kelime İbrahim'dir.) 
Bu şahıs yavaş yavaş Yemen'de müstakil bir kral olmuştu. Ama 

formalite gereği Habeşistan kralını otorite olarak tanımaya devam 
etmişti. Mektuplarda kendisini "mufavvazu'l melik" (Padişahın nai¬ 
bi) olarak yazıyordu. Onun etkisi, M.543'te Sedd-i Mağrib i tamir et¬ 
tirdikten sonra düzenlediği törene Rum Kayseri nin, İran Şahı nın, 
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Hire ve Gassan şahlannın elçilerinin katılmasından anlaşılabilir. 
Bu olayın ayrıntısı, Ebrehenin tamir ettirdiği Sedd-i Mağrib üzerin¬ 
deki kitabede mevcut bulunmaktadır. Bu kitabe halen vardır ve 

Glayser onun bir kopyasmı çıkarmıştır. (Bkz. ayrıntılı bilgi için Sebe 
an: 37) 

Ebrehe, Yemen‘de iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra Bizans'ın 
ve onun müttefiki Habeşistan hükümetinin planlan doğrultusunda 
gerçek amacını uygulamaya koymak üzere harekete geçti. Yani bir 
taraftan Arabistan da Hristiyanlığı yaymak, diğer taraftan Arapların 
elinde bulunan doğu ülkeleri ile Bizans arasındaki ticareti Araplar- 
dan almak için çalışmaya başladı. Iran-Sasanî saltanatı ile Bizans 
arasındaki iktidar kavgası nedeniyle Bizans'ın doğu ülkelerine olan 

ticaret yollannı kapaması, Bizans'ın acil ihtiyacı için bu yolun öne¬ 
mini artırmıştı. 

Ebrehe bu amaç için Yemen in başkenti San'a'da büyük bir kilise 

inşa ettirmişti. Arap tarihçiler bunun ismini el-kalis, el-kuleys veya 
el-kulleys olarak zikretmişlerdir. (Bu kelime Yunanca'daki eklisia 
kelimesinin Arapçalaştınlmış şeklidir. Aynı kelime Yunanca dan 
Urduca ya kilise şeklinde geçmiştir.) Muhammed b. İshak rivayet 
ediyor ki, bu kilisenin yapımından sonra Habeşistan kralı, Arapların 
hac için Kabe'ye gitmeleri yerine bu kiliseye gitmeden rahat etmeye¬ 
ceğini söylemiştir. Hristiyanlar Yemen de siyasî iktidar elde ettikten 
sonra sürekli olarak, Kabe’nin yerine başka bir Ka be inşa ederek 
Araplara merkez haline getirebilmek için uğraşıp durdular. Bu ne¬ 
denle Necran'da da bir Ka'be yapmışlardı. Bunu Buruc suresi an: 
4te anlatmıştık, lbn Kesir, Ebrehenin Yemende bu niyetini ve pla¬ 
nını açkıca ilan ettiğini yazmaktadır. Bize göre bu hareketin amacı, 
Arapları kışkırtarak tahrik etmek ve bunu bahane ederek Ka be'yi 
yıkmaktı. Muhammed b. İshak, Ebrehe nin niyetini açıkça ilan et¬ 
mesine kızan Arapların bir ara o kiliseye giderek orayı kirlettiklerini 

rivayet eder, lbn Kesir, bu fiili, Kureyş'ten bazı gençlerin giderek bu 
kiliseyi ateşe verdiklerini nakleder. Bu olaylardan birisinin meyda¬ 
na gelmiş olması garip değildir. Çünkü Ebrehe, niyetini açıkça ilan 

ederek onlan kışkırtmıştı. Cahiliye döneminde bir Kureyşlinin ya da 
bir kaç gencin kiliseyi kirletmesi veya ateşe vermesi mümkün ol¬ 

makla birlikte, Mekke'ye hücum edebilmek için bahane olsun diye 

Ebrehe nin kendi adamları aracılığıyla bu olayları çıkarmış olabile¬ 
ceği de ihtimal dahilindedir. Ebrehe nin bu yolla Kureyş'i ezerek di¬ 
ğer Araplara gözdağı vermek istemesi, iki maksat için de olabilir. Her 

halükârda, iki şekilden hangisi olursa olsun, Ka be'ye inananların 
kiliseye saygısızlık yaptığı haberi Ebrehe'ye ulaşınca, o. Ka be'yi yık- . 
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madan rahat etmeyeceğine yemin etmiştir. 
Daha sonra Ebrehe M.570 veya 571 de 60.000 asker ve 13 fil (bazı 

rivayetlerde 9 fil) ile Mekke'ye hareket etti. Yolda önce. Yemen in re¬ 
islerinden biri olan Zünefer Araplar’dan bir ordu toplayarak Ebre¬ 
he ye karşı koydu. Ancak yenilerek esir düştü. Daha sonra Hısm böl¬ 
gesindeki bir Arap reis olan Nufeyl b. Habib Hasemi, kabilesi ile bir¬ 
likte Ebrehe ye karşı koymaya çalıştı ama o da yenilerek esir düştü. 
Canını kurtarmak için de Ebrehe'nin ordusuna rehber olarak hiz¬ 
met etmeyi kabul etti. Taife ulaştıklannda. Benî Sakif bu büyük gü¬ 
ce karşı koyamayacaklarım anlayınca, hem tehlikeyi atlatmak için, 
hem de tannlan Lafın mabedini yıkılmaktan kurtarmak için risleri 
Mesut aracılığıyla Ebrehe ile görüştüler. Mesut, Ebrehe ye, yıkmaya 
gittikleri mabedin kendilerine ait olmadığını ve Lat mabedine do¬ 
kunmazsa onlara rehberlik yapabileceğini söyledi. Ebrehe bu teklifi 
kabul etti. Benî Sakif de Ebu Regal isimli şahsı onun maiyetine ver¬ 
diler. Mekke'ye yaklaşık olarak 3 km. kala el-Mugammis (veya el- 
Muğammes) isimli yerde Ebu Regal öldü. Araplar uzun zaman bu 
adamın mezarım taşlamışlardır. Benî Sakif de, Lat'ı kurtarmak uğ¬ 
runa Beytullah'ı yıkmak isteyenlerle işbirliği yaptıkları için yıllarca 
kötülenmişlerdir. 

Muhammed b. lshak, Ebrehe'nin, ordusunun bir kısmını Öncü 
olarak gönderdiğini, onların da havyanlan yakalayıp getirdiklerini 
rivayet eder. Bu hayvanların 200 deve kadan Rasulullah ın dedesi 
Abduîmuttalib'e ait idi. Bundan sonra Ebrehe, elçisini Mekke'ye 
gönderdi. Mekkelilere yolladığı mesajda, onlara karşı çıkmazlarsa 
mal ve canlarına dokunmayacağını belirtiyordu. Ayrıca elçiye, ken¬ 
disi ile görüşmek isterlerse, Mekkelilerin reisini görüşmek üzere ge¬ 
tirmesini emretti. O dönemde Mekke'nin en büyük reisi Abdulmut- 
talib idi. Elçi O nunla görüşerek Ebrehe'nin mesajım ilettti. Abdul- 
muttalib, "bizim Ebrehe ile savaşacak gücümüz yok. Bu ev Allah'ın 
evidir, dilerse Onu korur." dedi. Elçi, "Benimle beraber Ebrehe'ye 
geliniz." dedi. Abdulmuttalib razı olarak, onunla beraber Ebrehe ye 
gitti. Abdulmuttalib o kadar asil bir insandı ki Ebrehe O nu görünce 
çok etkilendi. Tahtından inerek Onun yanına oturdu. Abdulmutta- 
lib’e kendisinden ne istediğini sordu. Abdulmuttalib, "Adamlarının 
sana getirdiği develerimi geri isterim." dedi. Ebrehe bunu duyunca, 
"Seni görünce çok etkilenmiştim. Ama bu sözü duyunca gözümden 
düştün. Biz, atalarınızın dinî merkezi olan bu eri yıkmak için geldik, 
sen ise bunu hiç düşünmüyorsun da develerini geri istiyorsun" şek¬ 
linde karşılık verdi. Abdulmuttalib, "Ben yalnız develerin sahibiyim 
ve ancak onlar için talepte bulunabilirim. Bu eve gelince. O nun bir 
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Rabb’i var ve O, bu evi koruyacaktır." dedi. Ebrehe, "O, elimden 
Ka'be'yi kurtaramayacaktır." dedi. Abdulmuttalib ise, "O seninle 
Onun arasındaki mesele" cevabını verdi. Bunu söyledikten sonra 
Ebrehenin yanından kalktı. Ebrehe de ona develerini geri verdi. 

lbn Abbas'ın rivayeti bundan değişiktir. Ibn Abbas, deve talebini 
zikretmemiştir. Abd b. Humayd, Ibnü'l Münzir, lbn Merduye, Ha¬ 

kim, Ebu Nuaym ve Beyhaki, lbn Abbas'ın şöyle söylediğini rivayet 
etmişlerdin Ebrehe, es-Safa'ya ulaştığında (Bu yer Arafat ile Taif da¬ 
ğı arasında ve Harem sının yakınındadır.), Abdulmuttalib onun ya¬ 
nma gitti. Ebrehe'ye, "Buraya gelmenize gerek yoktu, istediğiniz bir 
şey varsa, bize haber gönderseydiniz size getirirdik." dedi. Ebrehe, 
"Bu Ev in emin ev olduğunu duydum. O nun eminliğini yok etmek 
için geldim." dedi. Abdülmuttalib, "Bu, Allah ın evidir. Bugüne kadar 
hiç kimse ona musallat olmamıştır" dedi. Ebrehe, "Ben O nu yıkma¬ 
dan geri dönmeyeceğim" cevabını verdi. Abdulmuttalib, “Bizden ne 

isterseniz veririz, yeter ki geri dönün" dedi. Ebrehe ona aldırmadan 
ve orada bırakarak ordusuyla birlikte Kabe’ye doğru hareket etti. Bu 
iki rivayetteki farklılığı dikkate almasak ve birini diğerine tercih et¬ 

mesek de, her halükârda Mekke ve onun çevresindeki kabilelerin bu 
kadar büyük bir orduya karşı Ka'be'yi kurtarabilecek güce sahip ol¬ 
madıkları açıktır. Kureyşlilerin, Ebrehe nin ordusuna karşı koyma¬ 
ya çalışmadıklarım düşünmeye engel yoktur. Bilindiği gibi Kureyşli- 
ler Ahzab savaşında diğer müşrikler ve Yahudilerle birleştikleri hal¬ 

de en fazla 12.000 kişilik bir ordu toplayabilmişlerdi. 60.000 kişilik 
büyük bir orduya nasıl karşı çıkabilirlerdi? 

Muhammed b. İshak, Abdulmuttalib'in, Ebrehenin karargâhın¬ 
dan geri döndüğünde Kureyşlileri toplayarak çocuklarını almalarını 

ve dağlara çekilmelerini, böylece katliamdan kurtulabileceklerini 
söylediğini nakleder. Daha sonra Kureyş'in ileri gelen reisleri Ha- 
rem-i Şerife gittiler ve Kabe'nin kapılarının zincirlerini tutarak Al¬ 

lah'a, kendi evini ve hizmetkârlarını koruması için dua ettiler. O za¬ 
manlar Ka be’de 360 put vardı. Ama böyle nazik bir zamanda Ku- 
reyşliler bu putları unuttular ve yalnız Allah'a yalvarmaya başladı¬ 
lar. Tarihlerde kayıtlı bulunan dualarında Allah'tan başkasının adı 
geçmemektedir, lbn Hişam Siyerinde, Abdulmuttalib'in aşağıdaki 
şiirlerini nakletmiştin 

"Kul kendi evini korur. 
Sen de kendi evini koru. 
Yann onların Haç ı ve tedbiri 
Senin tedbirin üzerine galip olmasın. 
Eğer onları terkeder ve kıblemizi 
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Kendi haline bırakmak istersen. 
Bu senin bileceğin iştir." 
Suheylı Ravzu'l anf ta bu konuda şu şiiri nakletmiştir: 

"Ehl-i salip ve ona tapanlara karşı 

Kendi ehlini koru." 
lbn Cerir, Abdulmuttalib'in Allah'a dua ederken söylediği şu şiiri 

nakletmiştin 
Ya Rabb, onlara karşı 
Senden başka kimseden ümidim yoktur. 
Ya Rabb, onlara karşı haremini koru, 
bu evin düşmanı senin düşmanındır. 
Senin olan bu yeri harap olmaktan koru." 
Bu dualardan sonra Abdulmuttalib ve arkadaşları dağa çıktılar. 

Ertesi gün Ebrehe Mekke’ye girmek üzere hareket etti. Ama onun en 
öndeki özel fili olan Mahmud birdenbire oturdu. Fili harekete geçir¬ 

mek için o kadar kamçıladılar ki fil yaralandı. Ama buna rağmen onu 
hareket ettiremediler. Güneye, kuzeye veya doğuya yönlendirildi¬ 
ğinde fil hemen koşuyor ama Mekke'ye döndürüldüğünde oturuyor 

ve kesinlikle o tarafa gitmiyordu. Bu sırada kuşlar gaga ve pençele¬ 
rinde küçücük taşlarla sürü hailinde geldiler ve Ebrehe'nin askerleri 
üzerine yağmur gibi taş yağdırdılar. Bu taşlar kime vurduysa cismi 

hemen çürümeye başlıyordu. Muhammed b. İshak ve İklime, bunun 
çiçek hastalığı olduğunu ve Arap ülkelerinde bu hastalık ile ilk kez o 

gün karşılaşıldığım rivayet ederler, lbn Abbas'ın rivayetine göre, bu 
taş kime dokunsa onda kaşınma başlıyor ve kaşıntıdan sonra cildi 
patlayarak eti dökülmeye başlıyordu, lbn Abbas'ın diğer bir rivayeti¬ 
ne göre, et ve kan su gibi akmaya başlıyor ve kemikleri dışan çıkıyor¬ 
du. Ebrehe de aynı akıbete uğradı. Onun bedeni parçalanarak düştü 
ve düşen her parçanın yerinden irin ve kan akmaya başladı. Ebre¬ 
he'nin askerleri telaş içinde Yemen e doğru kaçmaya başladılar. 

Herkes, rehber olarak onlara katılan, düşman kabileden Nufeyl b. 
Habib'i, geri dönüş için yol göstersin diye arıyordu. O, onlara yardım 

etmeyi reddederek şöyle dedi: 
"Allah sizi takip ettiğinde kaçacak yer nerede? 
Burunsuz Ebrehe mağluptur, galip değil." 
Bu telaş içinde Ebrehe'nin askerleri her yerde ölüyor ve yere dü¬ 

şüyorlardı. Ata b. Yesar'dan hepsinin aynı anda helak olmadıkları ri¬ 
vayet edilmiştir. Bazdan, hepsi aynı yerde helak oldu derken, bazda- 
n kaçarken yolda öldüler demektedir. Ebrehe, Hasm isindi kabilenin 
bölgesinde öldü. Allah (c.c) Habeşdere sadece bu cezayı vermekle ye¬ 
tinmemiş, dört sene içinde Yemen deki iktidarlanna tamamen son 
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vermiştir. Fil olayından sonra Habeşlilerin kuvvetinin kırıldığı anla¬ 
şılmaktadır. Yemen deki reisler ayaklanmış ve bir Yemenli reis olan 
Sayf b. Ziyazn, İran şahından askeri yardım istemiştir. İran şahmın 

altı gemi içinde bin asker göndermesiyle bu Habeşistan kökenli 
hükümete son verilmiştir. Bu olay M.575'de vuku bulmuştur. Fil 
olayı. Müzdelife ve Mina arasındaki Muhassab vadisi yakınındaki 
Muassıb'ta cereyan etmiştir. Sahih-i Müslim ve Ebu Davud rivayet 
eder ki, İmam Cafer babası Muhammed Bakır dan, O da Cabir'den 
Rasulullahın Veda Haccı hakkında şu açıklamayı yapmıştın "Rasu- 
lullah Müzdelife'den Mina'ya hareket ettiği zaman Muassıb vadisin¬ 
de hızlanmıştı." İmam Nevevî bunu şöyle izah eden "Ashab-ı fil olayı 
burada cereyan etmiştir. Onun için sünnet olan, insanın buradan 

hızla geçmesidir. Muvatta'da İmam Malik in rivayetine göre Rasulul- 
lah şöyle buyurdu: "Müzdelife durmak yeridir. Ama Muassıb vadi¬ 
sinde durmamalıdır." lbn îshak'ın naklettiğine göre, Nufeyl b. Habib 

gördüğü olayı anlatmış ve şöyle demiştir: 
-"Ey Redina keşke görseydin, ancak göremedin, 
-Muassıb vadisinin yakınında biz ne gördük? 

-Kuşlan gördüğümde Allah'a şükrettim, 
-Ama aynı zamanda o taşların üzerime gelmesinden de korkuyor¬ 

dum. 
-Onlann hepsi Nufeyl'i anyordu. 
-Sanki üzerimde onlann borcu vadi." 
Bu olay o kadar büyüktü ki, bütün Araplar arasında meşhur ol¬ 

muştu. Bu olay üzerine pek çok şiir ve kasideler yazılmıştı. Bu kasi¬ 
delerde açıktır ki, Araplann hepsi bu olayı Allah ın kudretinin bir 
mucizesi olarak kabul etmiş ve taptıklan putlann hiçbirini zikret- 

memişlerdir. Mesela, Abdullah b. Zîber'a şöyle demiştir: 
"Altmış bin idiler ki ülkelerine dönemediler. 
Dönmüş olan Ebrehe yaşayamadı. 
Burada daha önce Ad ve Curhum vardı, 
Allah onlan yaşatıyordu." 
Ebu Kays b. Esled diyor ki: 

"Kalkın ve Rabb'inize ibadet edin, 
Mekke ve Mina'nın dağlan arasındaki Beytullah'ın, 

Köşelerine el sürün. 

Arş sahibinden yardım gelince, 
O kralın ordusunun bazılan yere düştü, 
Bazılan da taşlanmaktaydı." 
Sadece bunlar değil, Ümmü Hani ve Zubeyr b. Avvam'dan rivayet 

edildiğine göre de, Rasulullah, Kureyş in bu olaydan sonra on sene 
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(bazı rivayetlere göre yedi sene) kadar Allah'tan başkasına ibadet et¬ 
mediğini bildirmiştir. Ümmü Hani nin rivayetini imam Buhari tari¬ 
hinde ve Taberanî, Hakim, îbn Merduye. Beyhakî de kitaplarında 

nakletmişlerdi. Zübeyr'in beyanını, Taberani, Ibn Merduye ve Ibn 
Asakir rivayet etmişlerdir. Aynca bunu teyid eden Hatib Bağdadî nin 
tarih kitabında kaydettiği ve mürsel bir rivayeti Said b. Müseyyeb 

nakletmiştir. 
Bu olayın vuku bulduğu seneye "fil senesi' denmiştir. Aynı sene 

Rasulullah dünyaya gelmiştir. Hadisçiler ve tarihçiler, ashab-ı fil 

olayının muharrem ayında vuku bulduğu, Rasulullah'ın ise Rebiü'i 
evvel de doğduğunda müttefiktirler. Çoğunluk, Rasulullah'ın fil ola¬ 

yından elli gün sonra dünyaya geldiği görüşündedirler. 
Sonuç: Yukarıda anlatılan tarihî aynntı göz önünde tutularak Fil 

suresi üzerinde düşünülürse, bu surede son derece kısa olarak, sa¬ 
dece ashab-ı fil üzerindeki Allah'ın azabının zikredilmekle yetinildiği 

anlaşılmaktadır. Olay pek eski değildi ve Mekke deki çocuklar bile 
biliyordu. Genel olarak Araplar da bundan haberdar idiler. Ebre- 
he'nin karşısında Kabe'yi koruyan herhangi bir tann ve tanrıçanın 
olmadığını, koruyucu olarak yalnız Allah'ın olduğunu da biliyorlar¬ 
dı. Kureyş'in ileri gelenleri yardım için sadece Allah'a dua etmişlerdi. 
Kureyş bu olaydan o kadar etkilenmişti ki, bir kaç sene Allah tan 
başkasına ibadet etmemişlerdi. Onun için Fil suresinde bu olayın 
ayrıntısını zikretmeye gerek yoktu. Ashab-ı filin akıbetine sadece 
işaret edilerek, özellikle Kureyşlilere ve genelde Araplara, Hz. Mu- 

hammed’in (s.a) bu davetinin, diğer mabudlan bırakarak ancak Al¬ 
lah'a tapmaktan başka bir şey olmadığı açıklanmıştır. Ama hak da¬ 
vete karşı zorbalık ederlerse Ashab-ı fil i yek ettiği gibi, Allah'ın aza¬ 

bının onlan da yok edeceğini düşünmeleri onlara hatırlatılmıştır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Görmedin mi,1 Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?2 
2 Onların 'tasarladıkları planlarını'3 boşa çıkarmadı mı?4 
3 Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlannı gönderdi.5 
4 Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı;3 

5 Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.7 

AÇIKLAMA 

1. Burada muhatabın Rasulullah olduğu görülse de aslında mu¬ 
hatap Kureyşlilerdir. Aynı zamanda, Arabistan’da bulunan ve bu 
kıssaya vakıf olan herkes muhataptır. Kur'an-ı Kerim in pek çok ye¬ 
rinde "elem tere" (görmedin mi?) kelimesi kullanılmıştır. Burada 
kastedilen Nebi (s.a) değil, bütün insanların muhatap olmasıdır. 
(Mesela bkz. İbrahim 19, Hacc 18 ve 65, Nur 43. Lokman 29-31, Fatır 
27, Zümer 21) Ayrıca, buradaki "görmedin mi?" kelimesi, Mekke'de 
onun çevresinde ve Arabistan'ın Mekke den Yemen e kadar genişliği 

olan bölgesinde, fil olayına şahit olan ve hayatta bulunan insanlar 
için de kullanılmıştır. Çünkü bu olay 40-45 sene önce vuku bulmuş¬ 
tu. Bütün Arabistan bunu mütevatir haberlerle almış ve duymuştu. 

Bu olay oradaki insanlar için, kendi gözleriyle görmüş kadar kesin 
bir olay olarak bilinmekteydi. 

2. Burada Allah, ehl-i fil in kim olup nereden geldiklerini, ne mak¬ 
satla geldiklerini açıklamamıştır. Çünkü bunların hepsi bilinen şey¬ 

lerdi. 
3. Burada "keyd" kelimesi kullanılmıştır. Bu bir şahsa zarar ver¬ 

mek için "gizli tedbir" manasında kullanılır. Burada bu gizli şeyin ne 
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okluğu sorulabilir. 60.000 asker ve filler ile Yemen den Mekke'ye ha¬ 

reket eden Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için geldiği gizli değildi. Onun 

için buna gizli tedbir diyemeyiz. Fakat Habeşistanlıların gizli amacı, 

Kabe'yi yıkarak Kureyş'i ezmek idi. Bütün Arapları korkutarak Gü¬ 

ney Arabistan'dan Şam ve Mısır'a uzanan ticaret yolunu ele geçir¬ 

mek istiyorlardı. Onlar bu maksatlarını gizli tutmaktaydılar. Ka¬ 

be'ye saldırmaları zahiren, Arapların kiliseye saygısızlık yapmaları¬ 

nın intikamı olarak gözüküyordu. 
4. Buradaki kelime, "tatlirdir. Yani onların tedbirlerini saptırmış¬ 

tır. Istılahta bir tedbiri saptırmaktan maksat onu zayi etmektir. Ken¬ 

di maksadım elde etmek için onu başarısız kılmaktır. Okun nişanına 

oturmaması gibi. Kur'an-ı Kerim de bir yerde şöyle buyurulmuştur: 

"Kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkar." (Mü min 25) Diğer bir yerde şöyle 

buyurulmuştur "Hainlerin tuzağını Allah'ın başarıya ulaştırmaya¬ 

cağını bilsin." (Yusuf 52) Araplar, İmru'l Kayşa "el-meliku'l zelil" (zi¬ 

yan eden kral) diyorlardı. Çünkü o. babasından aldığı krallığı kay¬ 

betmişti. 
5. Burada 'Hayran ebabile" kelimesi kullanılmıştır. Urduca'da "eba¬ 

bil" kelimesi bir kuş için kullanılır. Onun için bizde genellikle Ebre¬ 

he'nin üzerine ebabil kuşlan gönderildiği zannedilir. Oysa Arap¬ 

ça'da "ebabil", çeşitli yönlerden gelen sürüler anlamındadır. Bunlar 

insanlar da hayvanlar da olabilir. İkrime ve Katade, bu kuş sürüleri¬ 

nin Kızıldeniz tarafından geldiklerini söylerler. Said b. Cübeyr ve İk¬ 

rime, bu kuşlann daha önce hiç görülmediklerini, daha sonra da gö¬ 

rülmediklerini belirtirler. Bu kuşlar Necid'de bulunan kuşlardan 

değillerdi. îbn Abbas, bunların gagalarının kuşlar gibi, ama pençele¬ 

rinin köpek pençeleri gibi olduğunu söyler. İkrime, başlarının av 

kuşlarına benzediğini söyler. Yaklaşık olarak bütün raviler mütte¬ 

fiktirler ki, her bir kuşun gagasında bir taş pençelerinde ise iki taş 

vardı. Mekkelilerin bazıları, o taşlan uzun süre saklamışlardı. Ebu 

Nuaym, Nevfel b. Ebu Muaviye'den şöyle nakledilmiştir: "Ben As- 

hab-ı fil üzerine düşen taşlardan gördüm. Onlar bezelyenin küçük 

taneleri kadardı ve siyaha çalan kırmızı renkteydi." îbn Abbas, Ebu 

Nuaym'dan taşlann çam fıstığı kadar olduklannı nakletmiştir. Îbn 

Merduye'nin rivayetine göre taşlar, keçinin tersi kadardı. Anlaşılıyor 

ki, bu taşlar aynı büyüklükte değildi. 

6. Buradaki kelime "bi hicâretin min siccıl "dir. Yani siccîl'den bir . 

taş. Îbn Abbas bu kelimenin, aslen Farsça bir kelime olan "seng" ve 
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"gÜ’ den alınma olduğunu söyler. Bundan murad, çamurdan yapıl¬ 

mış ve pişirilerek sertleştirilmiş taştır. Kur'an-ı Kerim de bunu teyid 

etmektedir. Hud suresi 82 ve Hicr suresi 74'te Lut kavmi üzerine 

siccü taşlanndan yağmur yağdınldığı açıklanmıştır. Aynı taşlar 

hakkında Zariyat suresi 33'te "hicâretin min tin", yani toprak ve ça¬ 

murdan yapılmış taş buyurulmuştur. 

Bu devirde Kur'an'ın anlamı hakkında çok değerli araştırmalar 

yapan merhum Mevlana Hamîdüddin Ferahı, bu ayetteki "termî- 

him' de failin, ‘gördünüz mü?"de muhatab alman Mekke ehli ve di¬ 

ğer Araplar olduğunu söylemiştir. Kuşlar hakkında ise, onların taş 

atmadıklarını, aslmda Ashab ı fil in cesetlerini yemek için geldikleri¬ 

ni belirtir. Bu konuda verdiği deliller kısaca şöyledir: Ona göre Ab- 

dulmuttalib'in, Ebrehe'nin yanına giderek Kabe hakkında konuş¬ 

mak yerine develerini talep etmesi rivayeti kabul edilemez. Aynca 

Kureyşlilerin ve hac için gelmiş diğer Arapların, Ebrehe'nin hücu¬ 

muna karşı koymayarak Kabe’yi Allah'ın takdirine bırakmaları ve 

dağlara çekilmelerini de kabul etmek mümkün değildir. Bu olayın 

gerçekliği ona göre şudur: Araplar Ebrehe'nin askerlerini taşladılar. 

Allah da tufan göndererek taşlar yağdırdı ve Ebrehe’nin askerlerini 

helak etti. Daha sonra onlann cesetlerini yemek için kuşlar gönderil¬ 

di. Ama girişte açıkladığımız gibi, rivayet Abdulmuttalib'in sadece 

develerini almak için gittiği şeklinde değildir. Hatta bir rivayette de¬ 

velerden söz edilmemiş ve Ebrehe'nin Kabe yi yıkmaktan vazgeçme¬ 

sine çalışüdığı kaydedilmiştir. Bütün güvenilir rivayetlere göre Ebre¬ 

he'nin ordusunun hücumu Muharrem ayında vuku bulmuştur. O 

zaman hacılar hac görevlerini bitirip dönmüşlerdi. Biz aynca Ku¬ 

reyşlilerin, 60.000 askere karşı koyamayacaklannı, bu sayının çev¬ 

redeki Arap kabilelerin gücünün de üstünde olduğunu söylemiştik. 

Onlar Ahzab savaşı sırasında çok büyük hazırlıklara rağmen ve bü¬ 

tün müşrik Araplar ve Yahudi kabüeleri birleştikleri halde ancak 10- 

12.000 kişi toplayabilmişlerdi. 60.000 askere karşı çıkmaya nasıl 

cesaret edebilirlerdi? Buna rağmen, bu delilleri bir kenara bırakıp 

FÜ suresinin sadece söz dizimi üzerinde düşünsek bile söz konusu 

tevü uygunluk arzetmez. Eğer taşlan Araplann attığı ve bundan do¬ 

layı Ashab-ı fti'in de yenilmiş ekin gibi olduğu, kuşlann ise onlann 

cesetlerini yemek için geldiği söylenseydi o zaman söz dizimi şöyle 

olurdu: "Onlara, pişirilmiş taşlar atmıştınız. Sonra Allah onlan ye¬ 

nilmiş ekin gibi yapmıştı ve üzerlerine kuş sürüleri göndermişti." 
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Ama biz görüyoruz ki, Allah burada önce kuş sürülerini zikretmiş, 

hemen sonra üzerlerine pişirilmiş taş yağdınldığını belirtmiş, daha 

sonra da onların yenilmiş ekin haline döndüklerini açıklamıştır. 

7. Buradaki kelime "ke asfln me'kul'dur. "Asf kelimesi Rahman 

suresi 12. ayette de kullanılmıştın "zu l asfi ve r reyhan" (yaprak, ta¬ 

neler ve hoş kokulu bitkiler). Buradan anlaşılıyor ki, "asf'in manası, 

dışı kabuk olan tanedir. Çiftçi onların tanelerini çıkararak kabukla¬ 

rını hayvanlara yem olarak atar. Hayvanlar da bir kısmını yer, bir 

kısmını ayaklan altına düştüğü için çiğner. "Keasfin mekul" de bu 

demektir. 

FİL SURESİNİN SONU 
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106 
• 

KUREYŞ SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki 'Kureyş" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Dahhak ve Kelbî, bu surenin Medenî olduğunu söy¬ 

lemişlerdir. Ama müfessirlerin büyük çoğunluğu, bu surenin Mek¬ 
ke’de nazil okluğu üzerinde müttefiktirler. Surenin Mekkî olduğuna, 

"rabbe haze’l beyt" cümlesi delildir. Medine'de nazil olsaydı, Kabe 
için "haze’l beyt" kelimesi uygun olmazdı. Muhtevası Fil suresi ile ya¬ 
kından ilgilidir. Galiba Fil suresinden hemen sonra nazil olmuştur. 
Bu iki sure arasındaki ilgi nedeniyle, Seleften bazıları bunların tek 
sure olduğunu düşünmüşlerdir. Bu düşünceyi şu rivayet destekle¬ 
mektedir: Ubey b. Ka b ın mushafında bu iki sure bir arada yazılmış 

ve bismillah ile ayrılmamıştır. Ayrıca Hz. Ömer, bir namazda bu iki 
sureyi birleştirmiş ve bismillah ile ayırmadan okumuştur. Ama bu 

görüş kabul edilmemiştir. Çünkü ashabın büyük çoğunluğuna ve 
Hz. Osman'ın resmî olarak yazdınp İslam dünyasının bütün mer¬ 
kezlerine gönderdiği mushafa göre bu iki sure arasında bismillah 
vardır. O günden bu güne dünyadaki bütün Kur'an-ı Kerim lerde bu 
sureler ayn ayn yazılmıştır. Aynca üslublan da birbirinden farklıdır. 
Bu da. Fil ve Kureyş surelerinin iki ayn sure olduklarının açık delili¬ 

dir. 
Tarihî Arkaplan: Bu sureyi tam olarak anlayabilmek için tarihî ar- 

kaplanını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu sure ile Fil süresi¬ 

nin muhtevası arasında çok yakın ve derin bir ilişki vardır. 
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Kureyş kabilesi, Rasulullah'ın ecdadı Kilab oğlu Kusay zamanın¬ 
da Hicaz ın her yerinde dağınık durumdaydılar. İlk defa Kusay onlan 
Mekke'de topladı. Kureyşliler Beytullah'ın hizmetini ellerine geçirdi¬ 
ler. Kusay a bu hizmetinden dolayı "toplayıcı" lakabı verilmiştir. Bu 
şahıs aklıyla Mekke'de bir şehir devleti kurdu. Arabistan'ın her ya¬ 
nından gelen hacılara hizmet için en iyi idareyi tesis etti. Bundan do¬ 

layı Kureyş, Arap kabileleri arasında ve her yerde güven sağlamıştır. 
Kusay'dan sonra Mekke'nin idaresi için oğullan Abdümenaf ve Ab- 
düddar arasında görev bölümü yapıldı. Ama Abdümenaf. daha ba¬ 
bası sağ iken meşhur olmuştu. Onun şerefi Araplar arasında takdir 
edilmişti. Abdümenafın dört oğlu vardı, Haşim, Abdüşşems, Mutta- 
iib ve Nevfel. Abdülmuttalib'in babası ve Rasulüllah'ın dedesi olan 

Haşim, Arap yoluyla Uzakdoğu, Şam ve Mısır arasında devam eden 
uluslararası ticarete atılmayı düşündü. Aynı zamanda, Araplara 
satmak için mal getirirken yolda diğer kabilelere de satış yapabilece¬ 
ği, bir de Mekke’yi iç ticaret için bir ticaret merkezi haline getirebile¬ 

ceğini düşünmüştü. Bu dönem, Iran Sasanî iktidarlarının Fars kör¬ 
fezinde, Bizans ile Uzakdoğu arasındaki ticaret yoluna hakim olduk¬ 
ları dönemdi. Onun için, Güney Arabistan'da Kızıldeniz sahil yolu ile 
Şam ve Mısır'a giden ticaret yolu oldukça ilerlemişti. İkinci sebep, 
Arabistan'da diğer ticarî kervanlara karşılık Kureyşlilerin kervanla¬ 

rına, Beytullah'ın hizmetkârları olmalan nedeniyle daha bir kolaylık 
sağlanıyordu. Çünkü diğer kabileler, yaptıkları hizmetten dolayı 
KureyşÜlere saygı duyuyorlardı. Kureyşlilerin Hac döneminde diğer 
kabilelere cömertçe davranması nedeniyle bu kabileler Kureyş'e 
minnettar kalıyorlardı. Bu sebeple, Kureyşlilerin kervanlarına baş¬ 
kalarının saldırması tehlikesi yoktu. Aynca başka kabileler onlar¬ 

dan, diğer kabilelerden atılmayı planladı ve diğer üç kardeşini de ya¬ 
nına aldı. Haşim; olduğu gibi ağır vergi talep etmiyorlardı. Bunu göz 
önünde tutan Haşim, ticarete Şam Gassanî Kralı ile, Abdüşşems; 
Habeşistan Kralı ile, Muttalib; Yemenli emirler ile ve Nevfel de Fars 
ve Irak hükümetleri ile ticari anlaşmalar yaptılar. Böylece ticaretleri 
çok hızlı gelişti ve bu dört kardeş "mutaccirîn" (tüccarlar) ismi ile 

meşhur oldu. Çevredeki kabileler ve devletler ise, kendileriyle olein 
ilişkilerinden dolayı KureyşÜlere "ashab-ı ilaf" (ülfet ilişkisi sahipleri) 
diyorlardı. 

Kureyşliler, Şam, Mısır, Irak ve Habeşistan'la olan ticaret ilişkisi 
nedeniyle gidiş geüş sırasında onlann kültür ve medeniyetine de va¬ 
kıf olmuşlardı. Böylece Kureyş'in ulaştığı kültür ve seviye, çevredeki 
diğer kabilelerden çok üstün olmuştu. Servet ve zenginlik bakımın¬ 
dan da diğer Arap kabilelerinden üstün idiler. Mekke, Arap yanma- 
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dasmda en büyük ticari merkez olmuştu. Bu uluslararası ilişkinin 
en büyük faydası, daha sonra Kur'an-ı Kerim yazılırken de kullanı¬ 
lan yazının Irak'tan öğrenilmesiydi. Kureyş'teki okuma-yazma oranı 

diğer kabilelerden yüksekti. Bundan dolayı Rasulullah şöyle buyur¬ 
muştur "Kureyş insanlara önderdir." (Ahmed, Amr b. As’tan rivayet 
etmiştir.) Hz. Ali nin rivayetine göre ise Rasulullah şöyle buyurmuş¬ 
tur. "Arapların liderliği önce Himyerlerin elinde idi. Sonra Allah on¬ 
lardan alarak Kureyşlilere verdi." (Beyhakî) 

Kurcyşlilcrin bu gelişme ve ilerlemesi karşısında Ebrehe'nin onla¬ 
ra saldırması olayı meydana geldi. Eğer Ebrehe o zamanlar mukad¬ 
des şehir Mekke'yi fethedip Ka be'yi yıkmayı başarabilseydi, sadece 

Kureyş'in değil, Kabe'nin de güvenilirliği kaybolacaktı. Cahiliye dö¬ 

neminde bile bu Ev'in Allah'a ait olduğunu kabul eden Arapların Ka¬ 
be'ye olan güvenleri sarsılacaktı. Çevre kabilelerin. Kabe'nin hiz¬ 
metkârı oldukları için Kureyş'e duydukları güven bir anda yok ola¬ 

caktı. Habeşliler Mekke'yi ele geçirselerdi, BizanslIlar Şam ve Mısır'a 
giden ticaret yoluna hakim olacaklardı. O zaman Kureyşlilerin hali. 
Kusay b. Kilab'tan önceki halden daha kötü olacaktı. Ama Allah'ın 

kudretinin bir mucizesi olarak kuşlar Ebrehe'nin 60.000 kişilik Ha¬ 
beşi! ordusunu taşladı ve helak etti. Mekke'den Yemen e kadar bü¬ 
tün-yol boyunca her tarafta Ebrehe'nin ölü askerleri vardı. Bundan 
sonra bütün A raplar, Kabe'nin Allah'm evi olduğuna inandılar. Aynı 
zamanda, Kureyşlilere duyulan güven de öncekinden daha çok arttı. 
Araplar bu olayın, "Allah'ın Kureyş üzerindeki özel bir lütfü" olduğu¬ 

na kesinlikle inandılar. Bundan böyle Kureyş'in kervanları nereye 
gitse hiç kimse ona dokunmaya cesaret edemezdi. Hatta Kureyş'e 
dokunmak bir yana, Kureyş'in himayesi altındakilere bile dokuna¬ 
mazlardı. 

Hulasa, Rasulullah gönderildiğinde bu bilgileri herkes bildiği için 
surede aynca anlatılmaya gerek duyulmamıştır. Onun için bu sure¬ 
de dört kısa cümle ile bu Ev in putlara değil, Allah'a ait olduğuna 

inandıklarına, Allah'ın bu Ev'e, dolayısıyla kendilerine eman bağış¬ 
layıp ticarette ilerleme lütfettiğini bildiklerine ve açlıktan kurtararak 

refah nasip ettiğini gördüklerine göre, Kureyş'e, sadece bu Ev'in 
Rabbine ibadet etmeleri gerektiği anlatılmıştır. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 (Hiç değilse kendilerini) Kureyş'i 'bir araya getirip anlaştırdığı/1 
2 Yaz ve kış yolculuğunda onlan (güvenliğe kavuşturduğu ya da baş¬ 

kalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,2 
3 Şu Ev (Kâ'be'n)in Rabbine kulluk etsinler;3 
4 Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp)4 doyuran ve onlan korkudan 

güvenliğe kavuşturandır.5 

AÇIKLAMA 

1. Buradaki kelime "li ilâlı Kureyş "tir. "llaf. "elefe'den türemiştir. 
Manası "sevmek "tir. Bu kelime; dağıldıktan sonra bir araya gelmek, 
bir şeyi âdet haline getirmektir. "Ülfet" ve "maluf' da aynı anlama gel¬ 
mektedir. "Ilaf'tan önceki "lam" hakkında bazı Arap dili uzmanlan, 
kelimenin taaccüb ifade ettiğini söylemişlerdir. Meselâ Araplar, "le 
zeydin ve ma sanânâ bih" yani, "Zeyd'e bakın, biz ona ne iyi muamele 
ettik, o bize ne yapıyor" derler. Burada da "li ilâfi Kureyş'in anlamı 
taaccübtür. Allah onlan dağınık iken biraraya getirmiş ve ticaret yol- 
culuklannı âdet haline getirmelerini sağlayarak zengin olmalanna 
vesile kılmıştır. Şimdi ise onlar Allah'a ibadetten yüz çevirmektedir¬ 
ler. Bu görüş, Ahfeş, Kasayı ve Ferre nindir. İbn Cerir de bunu tercih 
etmiştir. Ibn Cerir, Araplann bir şeyi "lam'dan sonra zikretmeleri¬ 
nin, o şahsın tutumunun taaccüb edici olduğunu izah etmeye yeterli 
olduğunu söylemiştir. Bunun tersine Halil b. Amr, Sibeveyh ve Ze- 
mahşeri bunun "lam-ı talil" olduğunu söylerler. Onlara göre bu 
"lam "m ilgisi, sonraki cümle olan "fe‘1 ya"budu Rabb'e haze'l beyt” ile¬ 
dir. Yani, Kureyşlilere verilen sayısız nimetler bir yana bırakılsa da, 
sadece Allah'ın lütfü ile ticari yolculuklar yapmaları bile başlı başına 
bir ihsandır ve sadece bunun için de olsa Allah'a ibadet etmelidir¬ 
ler. 

2. Yaz ve kış seferlerinden kasıt, yaz mevsiminde Kureyş'in ticari 
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kafilelerinin, serin bölgeler olan Şam ve Filistin'e gitmesi; kış mevsi¬ 
minde ise sıcak olan güney Arabistan'a gitmesidir. 

3. "Bu Ev"den kasıt, Kabe'dir. Allah'ın buna işaret etmesinin anla¬ 

mı, Kureyş'e verilen nimetlerin bu ev dolayısıyla olmasıdır. Kureyşli- 
ler, taptıkları 360 putun gerçekte Rabb olmadıklarını kabul ediyor¬ 
lardı. Onlara göre de Rabb tekti ve kendilerini Ashab-ı Fil in saldırı¬ 
sından kurtarmıştı. Ebrehe'nin ordusu saldırırken yine aynı Rabb e 
dua etmişlerdi. Bu Ev e sığınmadan önce dağınık durumdaydılar ve 
hiç saygınlıklârıyoktu. Araplann diğer kabileleri gibi dağınık bir top¬ 
luluktular. Ama Mekke'de biraraya gelip Kabe'nin hizmetini üstle 
nince bütün Arabistan'da şerefli oldular.. Ticari kafileleri korkusuz¬ 
ca her yeri gezmeye başladı. Onların eline geçen bütün bu nimetler, 

bu Ev in Rabb'inin vermesi dolayısıyladır. Onun için sadece O na 

ibadet etmelidirler. 
4. Bu, Mekke'ye gelmeden önce Kureyşlilerin dağınık ve aç olduk¬ 

larına işarettir. Buraya geldikten sonra onlara nzk kapılan açılmış 
ve Hz. İbrahim'in duası aynen uygulanmıştın "Rabbimiz, ben çocuk¬ 
larımdan bazısını senin Beyt-i Haram ının yanında, ekinsiz bir vadi¬ 

ye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı kılsınlar diye (böyle yaptım). Artık 
sen de insanlardan bir takım gönülleri onlan sever yap ve onlan çe¬ 
şitli meyvalarla besle ki şükretsinler." (İbrahim, 37) 

5. Yani, Arabistan'da hiç kimsenin emin olmadığı o korkudan sizi 
kurtarmıştı. O dönemde Arabistan'ın hiçbir yerinde insanlar gece 
rahat uyuyamazlardı. Her an bir saldırıya uğrama tehlikesi ile karşı 
karşıya idiler. Hiç kimse kendi kabilesinin sınırlan dışına çıkmaya 
cesaret edemezdi. Çünkü yalnız çıkıldığında sağ olarak geri dönmek 
mümkün değildi. Ya birileri tarafından öldürülür ya da yakalanarak, 

köleleştirilirlerdi. Hiçbir kervan saldından emin değildi. Çünkü yol 
üzerinde her an önü kesilebilirdi. Mallan gasbedilebilirdi. Ancak yol¬ 
daki kabilelerin ileri gelenlerine rüşvet vererek bu yoldan sağ salim 
geçebilirlerdi. Ama Mekke'deki Kureyşliler bütün bunlardan tama¬ 
men emindiler. Onlar için düşman saldınsı tehlikesi yoktu. Mek¬ 

ke'ye düşmanın saldırabileceği korkusu da yoktu. Onlar büyük ve 

küçük kafilelerle ülkenin her tarafında serbestçe dolaşırlardı. Taşı- 
dıklan "Kabe'nin hizmetçileri" sıfatlanndan dolayı hiç kimse onlara 
dokunmazdı. Hiç kimse onlara ses çıkarmaya cesaret edemezdi. 

Hatta bir Kureyşli yalnız olarak seyahat ederken saldırıya uğrarsa, 
"ben Haremliyim" ya da "ben Allah'ın haremindenim" demesi bile ye¬ 
terli oluyordu. Bu söz karşısında saldırgan hemen duruyordu. 

KUREYŞ SURESİNİN SONU 
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MAUN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Son ayetteki "Maun" kelimesi sureye isim olmuştur. 

Nüzul zamanı: îbn Merduye, lbn Abbas ve lbn Zübeyr den bu sure¬ 

nin Mekkî olduğu kavlini nakletmiştir. Aynı kavil A tâ ve Cabirden de 

mervidir. Ama Ebu Hayyan, el-Bahru'l Muhit'de, lbn Abbas. Katade 

ve Dahhak'tan bu surenin Medenî olduğunu nakletmiştir. Bize göre, 

bu sure içinde surenin Medenî olduğuna dair bir işaret mevcuttur. O 

da. namaz kılanların uyarılması ve namazlarından gafil olanlar ile 

gösteriş için namaz kılanların "vay haline" denmesidir. Bu tür mü¬ 

nafıklar Medine'de vardı. Çünkü İslam ve Müslümanlar Medine'de o 

kadar güçlü idiler ki orada yaşayanlardan bazı şahıslar çıkarları için 

müslüman görünüyorlardı. Bunlar mecburen camiye namaz için 

geliyorlardı. Cemaate katılmaları da müslüman kabul edilmeleri 

içindi. Oysa Mekke'de böyle şeyler yoktu. Orada bir kişi gösteriş için 

namaz kılmaya gerek duymuyordu. Mekke'de ehl-i iman için bile na¬ 

maz kılmak ve cemaat yapmak güç bir olaydı. Müslümanlar Mek¬ 

ke’de gizli olarak namaz kılarlardı. Açık olarak kılanlar ise herşeyi 

göze alanlardı. Mekke'de, Müslüman olduğuna yemin eden, gösteriş 

için iman edip namaz kılan münafıklar değil, belki inanan ama cen i- 

yette makam kaybetme korkusundan dolayı Müslüman olduklarını 

açıklamaktan çekinenler vardı. Müslüman olduklarını açığa vur- 
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duldan zaman başlarına gelecek şeylerden korktuklan için imanla- 

nnı gizliyorlardı. Çünkü Müslümanlann çileli hali onlann gözleri 

önündeydi. Mekke dönemindeki münafıkların durumu Ankebut 10- 

11 de açıklanmıştır. (Bkz. Ankebut an: 13'den 16 ya) 

Konu: Bu surenin konusu, ahirete iman etmemenin insanda ne 

gibi ahlâkî düşüş meydana getirdiğidir. 2. ve 3. ayetlerde ah ire ti ya¬ 

lanlayan kafirlerin durumu açıklanmıştır. Son 4 ayette, zahiren 

Müslüman görünen münafıkların kalben ahireti, ceza ve hesap gü¬ 
nünü, yaptıklarının hesabını vereceklerini yalanlamaları izah edil¬ 

miştir. Hulasa olarak, iki tip grubun amel şeklinin vurgulanmasm- 

daki maksat, insanın içinde ahiret inancı olmadan sağlam bir ka¬ 

rakter meydana gelemeyeceğidir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Gördün mü 1 o şahıs ki ahiretteki ceza ve mükafatı2 yalanlar.3 

AÇIKLAMA 

1. "Sen gördün mü?" Bu hitab görünüşte Rasulullahadır. Ama 

Kur an ın üslubu gereği, böyle durumlarda hitab her akıl sahibi in¬ 
sanadır. "Gördün mü?" nün anlamı, gözle görmektir. Çünkü ileride 
beyan edilecek şeyler, gözü gören her insamn görebileceği unsurlar¬ 
dır. Bunun anlamı, anlamak, bilmek ve düşünmek de olabilir. Me¬ 
selâ biz, "bakın" diyoruz. Bunun anlamı, "biraz düşünün dür. Ayet¬ 
teki kelimeyi bu manada anlarsak, ayetin anlamı "biliyor musun ce¬ 

za ve mükafaatı yalanlayanlar ne gibi kişilerdir?" olur. Veya "düşün 
o şahsın halini. Amellere ceza ve mükafaat verileceğini inkâr etmek¬ 
tedir." olabilir. 

2. Burada "yükezzibu biddin" buyurulmuştur. "Din" Kur an ıstıla¬ 
hında, ahirette amellerin karşılığı olarak kullanılır. Bu kelime aynı 
zamanda İslam için de kullanılır. Ama ilerideki açıklamalara dikkat 

edilirse birinci anlam daha uygun düşer. İkinci anlam kabul edilse 
de söz dizimine aykın düşmez, lbni Abbas ikinci manayı tercih et¬ 
miştir. Müfessirlerin çoğu birinci manayı tercih etmişlerdir. Birinci 
manayı alırsak surenin anlamı, ahireti inkâr eden insanda bu ka¬ 

rakterin meydana geleceğine işaret olur. İkinci manaya göre ise, su¬ 
renin maksadı İslam dininin ahlâkî önemini açıklamaktır. Yani 
maksat, İslam dininin surede tanımlanan karakterinin tersine bir 
karakter meydana getireceğini açıklamaktır. 

3. Ayetin üslubundan anlaşılıyor ki, bu soru ile başlanmasının 
nedeni, "bu adamı gördün mü, görmedin mi?" şeklinde soru sorul¬ 
ması için değildir. Muhatabı, ahireti inkar eden insanda ne gibi bir 
karakter meydana geleceğini düşünmeye davet etmek içindir. Aynı 

zamanda ahirete inananların ahlâkî önemini anlamaya çalışmayan 
ve bu akideyi yalanlayanların ne biçim insanlar olduklarını öğren¬ 

meye teşvik etmek içindir de. 
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2 İşte4 yetimi itip-kakan,5 
3 Yoksulu doyurmayı6 teşvik etmeyen odur.7 
4 İşte (şu) namaz kılanların vay haline,8 
5 Ki onlar, namazlannda yanılgıdadırlar,9 

6 Onlar gösteriş yapmaktadırlar,10 
7 Ve 'ufacık bir yardımı (veya zekâtı) da' engellemektedirler.11 

AÇIKLAMA 

4. Burada "fe zâlike'llezî" buyurulmuştur. Bu cümledeki "fe" bir 

cümle yerine geçmektedir. Yani, "sen bilmiyorsun, bilmelisin ki 
odur" anlamındadır. Ya da şu manadadır: "ahireti inkâr ettiği için o 

şahıs böyledir ki..." 
5. "Yedi'ul yetim" kullanılmıştır. Bunun birkaç manası vardır. Bi¬ 

rincisi, yetimin hakkım yer ve babasının bıraktığı mirasa el koyarak 
yetimi kovar, şeklindedir. İkincisi, yetim ona yardım için gelirse mer¬ 
hamet etmez, hatta yanından kovar. Yetim çaresizlik dolayısıyla git¬ 
mez ve beklemeye devam ederse iterek kovar, şeklindedir. Üçüncü- 
sü, o yetime zulmeder. Mesela yetimi evine akraba olarak aldıysa bü¬ 
tün ev halkına hizmet ettirir. Yetim evde herkesin kahnnı çekmek 
zorunda kalır, şeklindedir. Bunun yanısıra bu kelimeden, o şahsın 

bu tip davranışları arasıra yapmadığı, tamamen âdet haline getirdiği 
de çıkar. Yapüğı işin kötü olduğunu da düşünmez. Hiçbir şey hisset¬ 
meden bu tavrına devam eder ve yetimin yalnız olduğunu, yardım 
edeninin olmadığını zanneder. Onun için yetimin hakkını yemekte 

bir sakınca görmez. Ya elinden tutar ama zulmeder, ya da yardım 

için geldiğinde kovar. 
Bu konudaki ilgi çekici bir olayı Kadı Ebu‘1 Haşan el-Maverdî, 

A'lamun Nübüvve isimli eserinde yazar. Ebu Cehil bir yetimin vari¬ 
siydi. Bu çocuk bir gün çıplak halde Ebu Cehil'in yarana gitti. Baba¬ 
sının bıraktığı maldan kendisine yardım etmesi için ona rica etti. 
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Ama zalim Ebu Cehil çocuğa aldırmadı bile. Yetim, üzgün olarak geri 
döndü. Kureyş'in bazı ileri gelenleri kötülük olsun diye çocuğa Hz. 
Muhammed (s.a)'e gidip şikayet etmesini tenbihlediler. Aynca, malı¬ 
nı vermesi gerektiğini Ebu Cehile söylemesini Hz. Muhammed'e 
(s.a) rica etmesini de tenbihlediler. Çocuk çaresizdi ve Ebu Cehil ile 
Hz. Muhammed (s.a) arasındaki ilişkiyi bilmiyordu. Aynca Ku¬ 
reyş'in bedbaht ileri gelenlerinin de kendisine bunu niçin tavsiye et¬ 

tiklerini bilmiyordu. Onun için çocuk Resuîullah a giderek durumu 
anlattı. Rasulullah hemen ayağa kalktı. Çocuğu yanına alarak en 

büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in yanına gitti. Ebu Cehil Rasulul- 
lah'ı karşıladı. Rasulullah, bu çocuğun hakkını ver" dedi. Ebu Cehil 
kabul ederek hemen çocuğun malını teslim etti. Kureyş'in ileri gelen¬ 

leri Rasulullah ile Ebu Cehil arasında neler geçeceğini görmek için 
bu olayı izliyorlardı. İkisinin arasında tartışma çıkacağını zannedi¬ 

yorlardı. Ama Ebu Cehil'in uysal davrandığını görünce hayretler 
içinde kaldılar. Ebu Cehil e gelerek "Sen de mi atalarının dininden 
döndün?" dediler. O, "Allah'a yemin ederim ki dinimi terketmedim. 
Ama ben Muhammed'in sağ ve solunda birer mızrak gördüm. Hare¬ 

ket edersem bana saplanır zannettim" dedi. Bu olay Araplann ileri 
gelen ve şerefli kabile reislerinin bile yetimlere, zayıflara nasıl dav¬ 
randıklarını göstermekle kalmaz, ayrıca Rasulullah'm ne kadar 

yüksek ahlâk sahibi olduğunun da delilidir. Onun bu ahlâkı karşı¬ 
sında en kötü düşünceli bir kimse bile etkisi altında kalır. Buna ben¬ 
zer bir olayı daha önce de bir yerde naklettik. Rasulullah. bu muhte¬ 
şem ahlâkî etkisi dolayısıyla Kureyş'teki kafirler tarafından sihirbaz 
olarak isimlendirilmiştir. 

6. "ît'amu'l miskin" değil, "ta'amu'l miskin" kelimesi kullanılmış¬ 

tır. Eğer "ît'amu'l miskin" denilseydi, "miskinlere yemek yedirmeye 
teşvik etmez" olurdu. Ta'amu'l miskin" denilmesi şu anlamı taşın 
"Miskinin kendi yemeğini vermez." Diğer bir ifadeyle, o yemek miski¬ 
ne aittir, yemeği verenlere değil. Bu yemek, verenlerin üzerine vacip 
olan yetimin hakkıdır. Veren, onu bir bahşiş olarak vermemekte, 
tersine, yetimin hakkı olduğu için zorunlu olarak vermektedir. Aynı 
konu Zariyat suresi 19. ayette de belirtilmiştir: "Onların mallarında 
sâil ve mahrumların hakkı vardır." 

7. Layehuddu'nun anlamı, o şahsın kendisi bu işi yapmadığı gi¬ 
bi, evdekileri de miskinlere yemek yedirmek için teşvik etmemesidir. 
Aynca diğer insanlan, toplumdaki fakir ve muhtaçlara yemek yedir¬ 
mek için teşvik etmemesi de bunun içine girer. Böylece toplumda fa¬ 
kir ve muhtaçların hakkını vererek açlığı gidermek için insanlan teş¬ 
vik etmez. 
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Allah ın burada İki bariz misalle anlattığı konu, ahireti inkar 
edenlerin ne kötü meziyet sahibi olduklannı göstermektedir. Bura¬ 
da asıl maksat, ahireti yalanlayanlarda bulunan yetimi itip kakmak 

ve miskinlere yemek yedirmemek kötülükleri üzerinde durmak de¬ 
ğildir; aslında burada dikkat çekilen nokta, sayısız kötülüğün ahire¬ 
ti yalanlamanın sonucu olarak meydana geldiğidir. Ama ayette, her 
şerefli insanın ve selim fıtrat sahibinin en kötü ahlâkî tutum olarak 
kabul edebileceği sadece iki kötülük örnek gösterilmiştir. Aynca şu¬ 
na da işaret edilmiştir: Aynı şahıs Allah huzurunda hesap vermeye 
inansaydı, yetimin hakkını yemek, ona zulmetmek, onu kovmak, 
miskinlere yemek yedirmemek ve başkalarını ona yedirmekten alı¬ 
koymak gibi rezil hareketlerde bulunmazdı. Ahirete inananlann 

özellikleri Asr ve Beled surelerinde açıklanmıştı: Onlar insanlara 
rahmet beslerler ve birbirlerine hakkı yerine getirmeyi tavsiye eder¬ 
ler. 

8. "Fe veylün lil musallîn" ifadesi kullanılmıştır. Burada "fe 'nin 
anlamı, ahireti açıkça inkar edenlerin, az önce zikredildiği üzere ha¬ 
lini gördün demektir. Şimdi namaz kılan münafıkların hali açıkla¬ 

nacaktır. Yani müslümanlann saflarına katılırlar. Zahiren müslü- 
man görünmelerine rağmen ahireti yalanlarlar. Onun halini görün 
ki, kendine ne gibi bir felaket hazırlamaktadır. 

"Musallîri'in manası, "namaz kılanlar dır. Siyak ve Sibaka göre 
'musallîn""in anlamı, ileride özellikleri açıklandığında da görüleceği 
gibi, aslında "namaz kılan" değil, "ehl-i salat" yani müslümanlann 
topluluğuna dahil olandır. 

9. “Fi salâtihim sahun" denmemiştir. "An salâtihim sahun" buyu- 
rulmuştur. Eğer "fi salâtihim sahun" kullanılsaydı ayetin anlamı, 

“namazlannda gafildirler" olurdu. Oysa namaz kılarken bir şeyi 
unutmak şeriatte nifak değil, hatta günah bile değildir. Aslında bu 
tip gaflet, hakkında korkutma yapılacak bir eksiklik değildir. Rasu- 
lullah da namazda unutmuş ve telafi etmek için sehiv secdesi yap¬ 
mıştır. "An salatihim sahun "un manası, "onlar namazlanndan gafil¬ 
dirler" şeklindedir. Namaz kılıp kılmaması farketmez. Bazen kılar 

bazen kılmazlar. Kılarken de tam son vakitte kılarlar. Vakit bitmek 
üzereyken formalite gereği namazı çabucak yerine getirirler. Nama¬ 
za isteksiz kalkarlar. Namazı kılmaları, bir musibeti başlarından at¬ 

mak ister gibidir. Namazda elbiseleri ile oynar ve esnerler. Namazla¬ 
rının Allah’ı anmakla en ufak ilgisi yoktur. Namaz boyunca ne oku¬ 
duklarını hissetmezler. Okurken de kalpleri başka yerdedir. Namazı 
çabuk çabuk kılar, rüku ve sücudu doğru dürüst yapmazlar. Nama¬ 
zı sadece bir şekil olarak eda eder ve kurtulurlar. Pek çoklan da, bir 
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yerde namaz kılan varsa kılar, yoksa namaza aldırmazlar. Namaz 
vaktinin gelip geçtiğini bile hissetmezler. Ezan sesinin neye davet et¬ 
mekte ve kimi davet etmekte olduğuna aldırmazlar. Bütün bunlar 
ahirete iman etmediklerine işarettir. Çünkü müslüman olduklarını 
söyleyenlerin bu amelleri, aslında namaz kılıp kılmamanın ceza ve 
mükafat ile karşılanacağına inanmadıklarını gösterir. Namaz kıl¬ 
mazlarsa onlara bir ceza verileceğine, kılarlarsa da mükafat verilece¬ 
ğine inanmazlar. Onun için Enes b. Malik ve Ata b. Dinar diyorlar la, 
"Allah'a şükrederim ki O -fi salatihim sahun- değil de. -an salatihim 
sahun- buyurdu." Yani biz namazlarda unuturuz, ama namazları¬ 
mızdan gafil değiliz. Onun için münafıklardan sayılmayacağız.... 

Kur'an-ı Kerim de münafıkların durumu başka yerlerde şu şekil¬ 

de açıklanmıştır. "Namaza üşene üşene kalkarlar." (Tevbe 54) Rasu- 
lullah, bunun münafığın namazı olduğunu bildirmiştir. Rasulullah 
bu sözünü üç kere tekrarlamıştır. Sözüne devam eden Rasulullah 

şöyle demiştir: "Asr vaktinde oturarak güneşin batışım seyreder. 
Güneş şeytanın iki boynuzu araşma girene kadar seyretmeyi sürdü¬ 
rür. (Yani gurup vaktine yakın bir zamana kadar oturur.) Bu vakit¬ 
ten sonra kalkar, horozun yerden yem toplaması gibi dört defa eğilir 
kalkar. Allah'ı da çok az zikreder" (Buhari, Müslim ve Müsned-i Ah- 
med) Sa'd b. Ebi Vakkas'tan, oğlu Mus'ab şöyle rivayet etmiştir: "Ben 
Rasuhıllah'a namazdan gafil olanlar hakkında sordum. Rasulullah, 
onların namaz vaktini geciktirdiklerini söyledi" (lbn Cerir, Ebu Ya la, 
Ibn Münzir, lbn Ebi Hatim, Taberanî Evsafta, lbn Merduye, Beyhaki 
es-Sünen'de bu rivayet Sa'd in kendi sözü olarak da nakledilmiştir. 
Bu naklin senedi daha kuvvetlidir. Bu kavlin. Rasulullah tan hadis 
olarak merfuen rivayet edilmesini Beyhakî ve Hakîıtı zayıf kabul et¬ 
miştir.) 

Mus'ab'ın diğer bir rivayeti de şöyledir: Babasına bu ayet üzerinde 
düşünüp düşünmediğini sormuş ve "Bunun anlamı namazı terket- 
mek mi? Yoksa murad namaz kılan kişinin başka şeye dalması mı? 
Bundan murad namazı ziyan etmektir. Namazı gecikerek kılmaktır." 
(lbn Cerir, lbn Ebi Şeybe, Ebu Ya la, lbn Münzir, lbn Merduye, Bey¬ 
hakî Sünende.) 

Burada şu iyice anlaşılmalıdır ki, namaz sırasında başka düşün¬ 
celere dalmak ayn şeydir, namaza hiç dikkat etmemek ve namazda 

her zaman başka şeyler düşünmek ayn şeydir. Birinci özellik insa¬ 
nın zaafındandır. İrade dışı olarak insanın aklına bazı düşünceler 
gelebilir. Bir mü min dikkatinin namazdan kaydığını hissettiği anda 
yeniden dikkatini toplamaya çalışır. İkinci özellik ise, namazdan ga¬ 
fil olma tarifine girer. Çünkü onun namazı bir egzersiz gibidir. Kal- 
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binde Allah ı zikretme şeklinde bir niyet yoktur. Namazın başından 
sonuna kadar, kalbi hiçbir an Allah a yönelmez. Hangi düşünceyle 

namaza başlamışsa o düşünceyle namazdan çıkar. 
10. Bu cümle müstakil bir cümle de olabilir, önceki cümle ile ilgili 

de olabilir. Eğer müstakil bir cümle olarak anlarsak anlamı şöyle 
olur: Hiçbir iyi işi Allah için halis niyetle yapmaz. Onun her yaptığı 
başkalarına gösteriş içindir. Başkaları onu medhetsin ve onu dün¬ 
yada hayır sahibi olarak meşhur etsin diyedir. Yaptığının karşılığını 
bu dünyada görmekten başka bir şey düşünmez. Eğer önceki cüm¬ 
leyle birlikte düşünürsek anlamı şöyle olur: Namazı gösteriş için kı¬ 
lar. Müfessirler genellikle ikinci manayı tercih etmişlerdir. Çünkü 
ilk bakıtşa bu cümlenin, önceki cümleyle birlikte olduğu anlaşılıyor. 
Ibn Abbas, bundan muradın gösteriş için namaz kılan münafık ol¬ 
duğunu söylemiştir. Çünkü o tip insanlar, başka kimse varsa namaz 
kılarlar, kimse görmüyorsa namaz kılmazlar. İkinci bir rivayette 

cümle şöyledir: Yalnızken namaz kılmazlar başkası olduğunda kı¬ 
larlar. (İbn Cerir, lbn Münzir, Ibn Ebi Hatim, lbn Merduye, Beyhakî) 
Kuranda münafıkların bu hali açıklanarak, "namaza kalktıkların¬ 

da üşenerek kalkar ve gösteriş için namaz kılarlar. Allah'ı da çok az 

zikrederler" buyurulmuştur. (Nisa, 142) 
11. Burada "maun” kelimesi kullanılmıştır. Hz. Ali, lbn Ömer, Said 

b. Cübeyr, Katade, Haşan Basri, Muhammed b. Hanefiyye, Dahhak, 
lbn Zeyd, Mücahid, Ata ve Zühri'ye göre bundan kasıt zekattır. Ibn 
Abbas, Ibn Mesud , İbrahim Nehaî, Ebu Malik ve pek çoklarına göre 
de bundan kasıt, günlük ihtiyaç olan eşyadır. Mesela tencere, kova, 
balta, terazi, tuz, su, ateş vs. İnsanlar bunlan kullanmak için birbir¬ 
lerine ödünç verirler. Said b. Cübeyr ve Mücahid’den bir kavil de bu¬ 

nu teyid etmektedir. Hz. Ali nin bir kavline göre de bundan kasıt hem 
zekat hem de zaruri eşyalardır, lbn Ebi Hatim, İkrime den naklet- 
miştir ki, "Maunun en üstü zekat, en aşağısı da insanın ödünç ola¬ 

rak verdiği elek, kova veya iğnedir." Abdullah b. Mesud şöyle buyur¬ 
muştur: Biz Rasulullah'ın ashabı olarak şöyle diyoruz. (Bazı rivayet¬ 
lerde Rasulullah döneminde böyle denmiştir.) Maun dan kasıt ten¬ 
cere. balta, kova ve ödünç verilen bu gibi eşyalardır." (Ibn Cerir. lbn 
Ebi Şeybe, Ebu Davud, Neseî, Bezzar, İbni Münzir, Ibn Ebi Hatim, 
Taberanî, lbn Merduye, Beyhakî) Sad b. lyaz, isimlerini açıklama¬ 

dan Rasulullah'ın ashabından hemen hemen aynı kavli nakletmiş- 
tir. Yani O, bunu müteaddit sahabeden duymuştur, (lbn Cerir, Ibn 

Ebi Şeybe) Deylemî, lbn Asakir ve Ebu Nuaym, Ebu Hureyre'den Ra- 
sulullah'ın bu ayeti şöyle tefsir ettiğini rivayet etmişlerdir. Bundan 

kasıt balta, kova ve bu gibi diğer eşyalardır." Eğer bu rivayet doğruy- 
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sa, galiba bundan diğer ashabın haberi yoktu. Yoksa onların bu aye¬ 
ti başka türlü tefsir etmeleri mümkün değildir. 

Aslında "maun", kendisinde insanlar için fayda bulunan küçük 

ve az bir şeye denir. Bu anlamda zekat da maun dur. Çünkü o da pek 
çok maldan, yoksullara verilen küçük bir.paydır. Diğer taraftan ge¬ 
nel ihtiyaç eşyaları da maundur. Nitekim lbn Mesud bu görüşte 
olanlardandır. Müfessirlerin çoğuna göre "maun", komşuların bir¬ 
birlerine ödünç verdiği ufak tefek eşyalara şamildir. Bunlan almak¬ 
ta bir mahzur olmayan ve zengin olsa da fakir olsa da insanın ihtiyaç 
duyduğu eşyalardır. Bu tür şeyleri vermekte cimrilik gösteren, ahl¬ 
aken çok zelil bir hareket yapmış olur. Çünkü bu gibi şeyler ödünç 
verildiğinde onda hiç bir eksiklik meydana gelmez. "Maun "un tarifi 
şöyle de olabilir: Evine misafir gelen bir kişinin, komşusundan 
ödünç yatak alması, komşusunun tandırında ekmek pişirmek iste¬ 
mesi veya bir kaç gün için misafirlik nedeniyle ayrıldığında kıymetli 

eşyalarını komşusuna emanet olarak bırakmasıdır. Hulasa olarak 
maksat, ahireti inkar eden bir kimsenin başkalanna böyle küçük fe¬ 
dakârlıkları bile göstermeyecek kadar küçük kalpli olduğunu vur¬ 
gulamaktır. 

MAUN SURESİNİN SONU 
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108 

KEVSER SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Ibn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zü- 

beyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekkî olduğunu nakletmiştir. Kelbî 
ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Müfessir- 
lerin çoğunluğunun kavli de aynıdır. Ama Haşan Basri, lkrime, Mü- 
cahid ve Katade bu surenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. İmam 
Suyutî de el-îtkan isimli eserinde bu kavle katılmıştır. İmam Nevevî, 
Müslim şerhinde aynı kavli tercih etmiştir. Bunun sebebi şu rivayet¬ 
tir: İmamAhmed, Müslim. Ebu Davud, Neseî, îbn Ebi Şeybe, lbnü'l 
Münzir, lbn Merduye ve Beyhakî vs. hadisçiler Enes b. Malik ten 
şöyle rivayet etmişlerdin "Rasulullah aramızda oturuyordu. Bu sıra¬ 
da O na vahiy geldi. Daha sonra tebessüm ederek başını kaldırdı.'' 
Bazı rivayetlerde. Rasulullah'a niçin tebessüm ettiğinin sorulduğu 
belirtilir. Bazı rivayetlerde ise Rasulullah'ın kendisine bir sure nazil 
olduğunu söylediği ve "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Kevser 
suresini okuduğu nakledilir. Rasulullah sonra, Biliyor musunuz 
Kevser nedir?" dedi. Ashab, "Allah'ın Rasulü daha iyi bilir" dediler. 
Rasulullah, "Rabbimin bana Cennette bağışladığı bir nehirdir" bu¬ 
yurdu. (Bunun tefsiri ileride gelecektir.) Bu rivayet, surenin Medenî 
olduğuna delil olarak ileri sürülmüştür. Çünkü Enes Mekke'li değil, 
Medineliydi. Enes, "Sure benim yanımda nazil oldu" dediği için bu 
sözün surenin Medenî olduğunu gösterdiği belirtilmiştir. 

Ama İmam Âhmed, Buhari. Müslim, Ebu Davud, Tirmizî ve îbni 
Cerir'in yine Enes'ten rivayet ettiğine göre. Cennetteki bu nehir (Kev¬ 
ser) Rasulullah'a Miraç sırasında gösterilmiştir. Herkesin bildiği gibi 
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Miraç olayı hicretten önce Mekke'de vuku bulmuştu^ İkincisi, Miraç 
gecesinde Rasulullah kendisine verilen Kevser hediyesinden sadece 
haberdar değildi. Aynı zamanda onu görmüştü. Bu durumda, kendi¬ 
sine daha önce verilen nehrin müjdesinin Medine'de verilmesi için 
bir sebep yoktu. Eğer Enes in beyan ettiği gibi, sahabenin bir toplan¬ 
tısında Rasulullah Kevser suresinin nazil olduğunu haber verseydi 
ve bundan bu surenin ilk defa Medine'de nazil olduğu anlamı çık¬ 
saydı, o zaman Hz. Aişe, İbn Abbas ve İbn Zübeyr gibi bilgin ashabın 
Kevser suresine Mekkı demesi ve çoğu müfessirlerin de buna kail ol¬ 
ması mümkün olabilir miydi? Üzerinde düşünülürse Enes in rivaye¬ 
tinde bir boşluk hissedilir. Bu rivayette, sözü geçen mecliste daha 
önce hangi konuşmanın devam ettiği ayrıntılı olarak açıklanmamış¬ 
tır. Mümkündür ki, o sırada Rasulullah (s.a) bir meseleyi anlatmak¬ 
taydı ve vahiy aracılığıyla O na bu mesele için Kevser suresinin açık¬ 
layıcı olduğu bildirilmişti. Rasulullah (s.a) bunun üzerine kendisine 
bu surenin nazil olduğunu zikretmiş olabilir. Bu gibi olaylar müte¬ 
addit kereler vuku bulmuştur. Bu nedenle müfessirler bazı sureler 
için iki defa nazil olduklarını söylemişlerdir. İkinci nüzulün anlamı, 
ayetin önce nazil olduğu, ama ikinci defa bir mesele üzerine Rasulul¬ 
lah'a gönderilen vahiy ile o ayete dikkat çekildiğidir. Bu gibi durum¬ 
larda. bir^yetin nüzulünde Mekkî mi yoksa Medenî mi olduğu kara¬ 
rma varmak çok zordur. 

Eğer Hz. Enes'in rivayeti bir şüphe meydana getirmeseydi surenin 
muhtevası kendiliğinden surenin Mekkî olduğuna delil olurdu. Aynı 
zamanda sure, Rasulullah'ın içinde bulunduğu en zor ve cesaret ki¬ 
nci şartlarda nazil olmuştur. 

Tarihi Arkaplan: Bundan önce Duha suresi ve İnşirah suresinde 
görüldüğü gibi, Rasulullah nübüvvetin başlangıç dörieminde çok 
zor şartlar ile karşı karşıya idi. Bütün kavmi ona düşman kesilmişti. 
Her türlü engelleme yapılmakta ve fitne rüzgarlan estirilmekte idi. 
Rasulullah ve onun seçkin ashabının başanlı olacağına küçük bir 
ihtimal bile verilmiyordu. O zaman Allah, teselli ve cesaret vermek 
için Rasulullah'a pek çok ayet indirmiştir. Mesela Duha suresinde, 
"Senin sonraki dönemin, önceki döneminden daha iyi olacak ve 
Rabb'in sana o kadar verecek ki memnun olacaksın ' buyuruldu. İn¬ 
şirah suresinde ise, "Senin zikrini yükselttik" buyuruldu. Yani, düş¬ 
man seni bütün ülkede kötülemektedir. Ama buna rağmen biz ismi¬ 
nizi yaydık ve sizin için şöhret imkânı meydana getirdik. "Her zorluk¬ 
la birlikte bir kolaylık vardır. Muhakkak zorlukla beraber bir kolay¬ 
lık vardır" buyuruldu. Yani, şimdiki şartlar karşısında perişan olma¬ 
yın. Çok yakında bu zor durum bitecek ve başarınız gelecektir. 

Kevser suresi bu şartlarda nazil oldu ve Rasulullah'a teselli verile¬ 
rek, muhaliflerinin helak olacağı önceden haber verildi. Kureyş'teki 
kafirler diyorlardı ki, "Muhammed kavminden ayrıldı. O şimdi yalnız 
ve çaresiz bir insandır." Ikrime'nin rivayetinde, Rasulullah'a nübüv- 
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vet verildiği ve Kureyşlileri Islam a davet etmeye başladığı zaman Ku- 
reyşlilerin ona 'kavminden kesildi ve köksüz bir ağaç gibi oldu. Bir 
süre sonra kuruyarak toprağa karışacaktır." Muhammed b. lshak 
diyor ki, Mekke'nin reisi olan As b. Vail Sahemi'nin yanında Rasulul¬ 
lah zikredildiğinde. "Bırakın onu, o ebter (kökten kesilmiş) bir insan¬ 
dır. Onun erkek çocuğu yoktur, öldükten sonra ismini anan bile ol¬ 
mayacaktır" derdi. Samir b. Atıyye'den rivayet edildiğine göre, Ukbe 
b. Muiyt de böyle söylüyordu. (Ibn Cerir). Ibni Abbas'tan rivayet edil¬ 
miştir ki, Ka'b b. Eşref (Medine'nin Yahudi reisi) bir gün Mekke’ye 
geldiğinde. Kureyş'in ileri gelenleri O'na şöyle demişlerdin "Kavmin¬ 
den kesilen bu çocuğa bakın. Bizden daha iyi olduğunu zannediyor. 
Halbuki biz Hac işlerini, Ka be'nin hizmetini, hacılara su vermeyi ye¬ 
rine getiririz'' (Bezzar) Aynı olay hakkında Ikrime, Kureyşlilerin Ra- 
sulullah için "Zayıf, çaresiz ve çocuksuz birisidir. Kavminden kesil¬ 
miştir" dediklerini nakleder. (Ibn Cerir) Ibn Sa'd ve Ibn Asakir, Ab¬ 
dullah b. Abbas'tan şöyle rivayet etmişlerdir: Rasulullah'ın en bü¬ 
yük erkek çocuğu Kasım, ondan küçüğü Zeyneb, daha küçüğü Ab¬ 
dullah idi. Daha sonra üç kızı, Ümmü Gülsüm, Faüma ve Rukiyye 
geliyordu. Bunlardan önce Kasım vefat etti. Sonra Abdullah vefat et¬ 
ti. Bunun üzerine As b. Vail, Rasulullah'ın neslinin bittiğini ve ebter 
olduğunu, yani kökünün kesildiğini söylemiştir. Bazı rivayetlerde 
de As: "Muhammed ebterdir. Yerine geçecek hiçbir erkek çocuğu 
yoktur, ölümünden sonra ismi silinecek ve siz de ondan kurtulacak¬ 
sınız" demiştir. Abd b. Humayd'ın Ibn Abbas'tan naklettiği rivayet¬ 
ten anlaşılıyor ki, Rasulullah'ın oğlu Abdullah'ın ölümü üzerine Ebu 
Cehil de bu gibi sözler sarfetmiştir. Ibn Hatim, Şamir b. Atıyye'den ri¬ 
vayet etmiştir ki, Rasulullah'ın bu üzüntüsü üzerine bu gibi alçakça 
sözleri Ukbe b. Muiyt de söylemiştir. Ata diyor ki, Rasulullah'ın ikin¬ 
ci oğlunun vefatı üzerine evi Rasulullah'ın evinin yanında olan Ebu 
Leheb koşarak müşriklere gitti ve müjde(!)yi verdi: "Bu gece Muham¬ 
med çocuksuz kaldı ve onun kökü kesildi" dedi. 

Bu zor şartlarda Rasulullah'a Kevser müjdesini vermek için bu 
sure nazil olmuştur. Kureyşliler, kendilerine yalnız Allah'a tapmala¬ 
rını tavsiye edip şirklerini reddettiği için Rasulullah’a kızıyorlardı. 
Bunun için kavmi Rasulullahi toplumdaki makamından mahrum 
etti. Rasulullah kendi kavminden kesilmişti. Onun yanında, cemi¬ 
yette etkin olmayan bir avuç insan bulunmaktaydı. Bunun yanısıra 
arka arkaya iki oğlu vefat edince Rasulullah büyük üzüntüye kapıl¬ 
dı. Bu olay üzerine akrabaları, yakınlan ve kabilesi taziye ve teselli 
yerine, âdeta bayram yaptılar. Onlann takındığı tavır, herhangi şe¬ 
refli bir insanın kalbini kırmaya yeterdi. Rasulullah ise sadece akra¬ 
basına değil, yabancılara bile iyi davranan bir kişiydi. Bunun üzeri¬ 
ne Allah, Rasulullah'a kısa sürede ve bir cümle ile dünyada hiç kim¬ 
seye verilmemiş müjdeyi verdi. Aynı zamanda muhaliflerinin kökü¬ 
nün kazınacağı karannı da bildirdi. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik.1 

AÇIKLAMA 

1. Burada kullanılan "Kevser" kelimesinin tam karşılığı sadece li¬ 

sanımızda değil, hiçbir lisanda bir tek kelime ile verilemez. Bu keli¬ 

me, kesretin mübalağa sığasıdır. Lügat manası, "sınırsız bolluk’tur. 

Ama burada kullanılış biçimi ile sadece kesret değil, aynı zamanda 

hayr, iyilik ve nimette de bolluk anlamı taşır. Bu kesretten, ifrat ve 

çokluğun en aşınsı kasdedilmiştir. Bundan kasıt, bir hayr ve iyilik 

değil, sayısız iyilik ve nimetlerin çokluğudur. Surenin tarihi arka- 

planmda açıkladığımız gibi, o zamanki şartlar gözönüne alınırsa, 

düşman, Hz. Muhammed'in (s.a.) her bakımdan kötü durumda ol¬ 

duğunu zannediyordu. Onlara göre Rasulullah kavminden kesil¬ 

mekle çaresiz kalmış, ticareti mahvolmuş, ismini devam ettirebile¬ 

cek erkek çocuğu ölmüş, yanında sayılı birkaç kişiden başkası yer 

almamış, değil Mekke'de, bütün Arabistan'da kulak asılmayan bir 

dava edinmişti. Onun için Kureyşlilere göre Rasulullah'm kaderi, bu 

davada başarısız olacağı ve öldükten sonra da Onu hatırlayan kal¬ 

mayacağıydı. Bu şartlarda Allah tarafından "Biz sana Kevser verdik" 

buyurulmuştur. Buradan kendiliğinden şu anlam çıkmaktadır: 

"Muhaliflerin zannediyorlar ki, sen mahvoldun. Sana daha önce ve¬ 

rilen nimetlerden de mahrum olduğunu sanıyorlar. Ama gerçek şu 

ki, biz sana sınırsız iyilik ve sayısız nimetler bağışladık. Bu nimetler 

arasında Rasulullah’m sahip olduğu sayısız ahlâkî faziletler de var¬ 

dır. Bunun içine nübüvvet, Kur an, ilim ve hikmet gibi büyük nimet¬ 

ler de girer. Bu, tevhid ve hayat nizamının nimetine de şamildir. Bu 

nimet, herkesin anlayacağı, akıl ve fıtrata uygun, bütün dünyaya ya¬ 

yılabilecek özellikteki evrensel usûlleri içerir ve sürekli yayılmaya 

devam edecektir. Bu, "refea ez-zikr" (Rasulullah'm zikrinin yüksel- 
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meşine) de şamildir. Bundan dolayı Rasulullah in mübarek ismi 

1400 seneden beri dünyanın her köşesinden yükselmektedir ve kı¬ 

yamete kadar da yükselecektir. Bu, Rasulullah ın davetinin daha 

sonra evrensel bir ümmet meydana getirmesine ve bu ümmetin, hak 

din İslam’ın bayraktan olması nimetine de şamildir. O nimetin için¬ 

de, temiz ve yüksek ahlâkta insanlann diğer ümmetlerden çok olma¬ 

sı da vardır. O ümmet, bozuk halde iken bile diğer bütün ümmetler¬ 

den daha çok iyilik taşıyacaktır. Bunda, Rasulullahın, hayattayken 
davetin başansmı görmesi nimeti de vardır. O nun meydana getirdi¬ 

ği cemaat bütün dünyaya hakim olmaya muktedirdi. Bunda, Rasu- 

lullah'ın erkek çocuktan mahrum olmasına rağmen düşmanın zan¬ 

nettiğinin tersine, bu dünyada izinin kalması nimeti de şamildir. Al¬ 

lah, Müslümanları O nun manevi evlatlan yaparak kıyamete kadar 

isminin yükselmesini sağlamıştır. Aynca kızı Fatıma'dan da cismanî 

evlat bağışlamış ve böylece neslinin bütün dünyaya yayılmasını sağ¬ 

lamıştır. Bu evlatların sahip olduğu şeref Rasulullah'a nispet edil¬ 

diklerinden dolayıdır. 

Allah'ın Rasulullah’a ne kadar bol nimet nasip ettiği bu dünyada 

da görülebilir. Bunun dışında "kevser"den murad, iki tane daha bü¬ 

yük nimettir. Allah bunlan Rasulullah'a ahirette verecektir. Onlann 

mahiyetini anlama imkanımız yoktur. Onun için Rasulullah bunlan 

açıklamıştır. Buna göre Kevser'den murad, kıyamet günü haşr mey¬ 

danında Rasulullah'a verilecek olan bir Kevser havuzudur. İkincisi, 

Rasulullah'a cennette verilecek olan Kevser nehridir. Bu ikisi hak¬ 

kında çok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadisler o kadar çok raviden 

nakledilmiştir ki sıhhati hakkında en ufak bir şüpheye bile mahal 

yoktur. 

Kevser havuzu hakkında Rasulullah ın açıklaması aynntısı ile 

şöyledir: 
a) Bu havuz kıyamet günü Rasulullah'a verilecektir. Herkesin su¬ 

sadığı o zor şartlarda O na bu havuz verilecektir. Rasulullah bu ha¬ 

vuzdan ümmetine su verecektir. Oraya önce Rasulullah varacak ve 

havuzun arkasına gelecektir. Rasulullah buyurdu ki, "Ümmetim o 

havuz başında toplanacaktır.” (Müslim, Kitabu s-Salat; Ebu Davud, 

Kitabu s-Sünne) "Ben o havuza sizden önce ulaşacağım." (Buhari, 

Kitabu r-Rikak ve Kitabu'l-Fiten; Müslim, Kitabu'l-Fedail ve Kita- 

bu't-Taharet; lbn Mace, Kitabu 1-Menasık, Kitabu 1-Zühd; Müsned-i 

Ahmed'de lbn Mesud, îbn Abbas ve Ebu Hureyre'den rivayet) "Ben 
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sizden önce oraya varacağım ve sizin için şahitlik yapacağım. Allah'a 

yemin ederim ki o havuzu şimdiden görmekteyim." (Buhari, Kitabu’l 

Cenaiz, Kitabu'l-Megazî. Kitabu'r-Rikak) Rasulullah bir defasında 

Ensar'a şöyle buyurdu: "Benden sonra siz bencillik ve akrabayı ka¬ 

yırma ile karşı karşıya kalacaksınız. Siz, Kevser havuzu başmda be¬ 

nimle buşulana kadar sabredin" (Buhari, Kitabu'l-Menakıbu’l-En- 

sar ve Kitabu’l-Megazî; Müslim, Kitabu’l-îmare; Tirmizî Kitabu’l-Fi- 

ten) "Ben kıyamet günü havuzun ortasında olacağım." (Müslim, Fe- 
dail) Ebu Berza Eslemi ye sorulmuştur: "Siz havuz hakkında Rasu- 

lullah tan bir şey duydunuz mu?" O da cevap vermiş ve "Bir değil iki 

değil, üç değil, dört değil, beş değil pek çok defa duydum. Onu yalan¬ 

layanlara Allah O nun suyunu nasip etmesin" demiştir. (Ebu Davud, 

Kitabu’s-Sünne) Ubeydullah b. Ziyad, havuz hakkındaki rivayetleri 

yalan kabul ediyordu. Hatta o. Ebu Berza Eslemî, Bera b. Azib ve Aziz 

b. Amr'ın bütün rivayetlerini yalanlamıştı. Sonunda Ebu Sebre, üze¬ 

rinde Resulullah’ın, "Bilin, benim ve sizin buluşmanız havuz başm¬ 

da olacak" sözünün yazık olduğu ve Abdullah b. Amr bin As tan du¬ 

yarak naklettiği bir yazı göstermiştir. 

b) O havuzun genişliği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Ama pek 

çok rivayete göre uzunluğu, Eyle’den (İsrail’in bugünkü Eylat lima¬ 

nı) Yemen in San a şehrine kadar veya Eyle den Aden’e kadar, ya da 

Amman’dan Aden'e kadardır. Genişliği ise Eyle den Huafa'ya (Cidde 

ve Rabiğ arasında bir yer) kadar olacaktır. (Buhari Kitabu’r-Rikak, 

Ebu Davut et-Tayalisî hadis no: 995; Müsned-i Ahmed, Hz. Ebube- 

kir ve İbn Ömer'den rivayet, Müslim, Kitabu't-Taharet ve Kitabu'l- 

Fedail; Tirmizî, Ebvabu'l Suffetu! Kıyame; Ibn Mace, Kitabu’z-Zühd) 

Bundan da anlaşılıyor ki, kıyamet günü bugünkü Kızıldeniz'in Kev¬ 

ser havuzuna çevrileceği sanılıyor. En doğrusunu Allah bilir. 

c) Bu havuz hakkında Resulullah buyurdu ki, "Bunun içine bir 

cennet nehrinden su aktarılacaktır." (Bunu ileride anlatacağız.) Ya¬ 

ni iki kanal aracılığıyla buraya cennetten su verilecektir. (Müslim, 

Kitabu'l Fedail) Diğer bir rivayette, "Cennetin Kevser nehrinden bir 

nehir, bu havuz tarafına akıtılacaktır" buyurulmuştur. (Müsned-i 

Ahmed, Ibn Mesud'tan rivayet). 

d) Rasulullah bunun keyfiyetini şöyle açıklamıştır: Bu havuzun 

suyu sütten (Bazı rivayetlere göre gümüşten, bazılarına göre de kar¬ 

dan) daha beyaz olacaktır. Buzdan daha fazla serin ve baldan daha 

tatlı olacaktır. Suyun altındaki toprağın kokusu misk kokusu ola- 
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çaktır. Gökteki yıldızlar kadar ibrik orada hazır bulunacaktır. Bu 

havuzdan bir defa su içen hiçbir zaman susamayacaktır. Bundan 

mahrum kalan da hiç bir zaman susuzluğunu gideremeyecektir. 

Bütün bunlar lafzı farklılıklar ile pek çok hadiste nakledilmiştir. 

(Buhari, Kitabu'r-Rikak; Müslim, Kitabu't-Taharet ve Kitabu'l-Fe- 

dail; Müsned-i Ahmed, İbn Mesud’dan, lbn Ömer b. As tan rivayetler; 

Tirmizî, Ebvabu'l Suffetu’l Kıyame; lbn Mace, Kitabu'z Zühd; Ebu 

Davud, Tayalisı hadis no: 995 ve 2135). 
e) Rasulullah kendi devrindeki Müslümanları tekrar tekrar uya¬ 

rarak kendisinden sonra sünnetini değiştirenlerin bu havuzdan 

uzaklaştırılacağını ve bu havuza gelmelerine izin verilmeyeceğini 

bildirmiştir. Rasulullah şöyle demiştir: "Ben diyeceğim ki bunlar be¬ 

nim ashabımdır. Bana şöyle cevap verilecek; sen bilmiyorsun onlar 

senden sonra neler yaptılar. Ondan sonra ben de onları defederek 

uzaklaşmalarını söyleyeceğim." Bu konu pek çok rivayet ile açıklan¬ 

mıştır. (Buhari, Kitabu'r Rikak, Kitabu'l Fiten; Müslim, Kitabut Ta¬ 

haret, Kitabu'l Fedail; Müsned-i Ahmed, lbni Mesud ve Ebu Hurey- 

re'den rivayet; lbn Mace, Kitabu'l Menasık, lbn Macenin bu konuda 

naklettiği hadislerde çok açık ifadeler vardır. Rasulullah buyurdu 

ki, "Ben sîzlerden önce havuz başında olacağım. Sizin çokluğunuzla 

diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. O zaman beni mahcup etme¬ 

yin. İyi bilin ki bazılarım kurtaracağım, bazıları ise benden uzaklaş¬ 

tırılacak. Ben, Ey Rabb'im bunlar benim ashabımdır, diyeceğim. Al¬ 

lah buyuracak ki, sen bilmezsin, onlar senden sonra ne gibi şeyler 

icad ettiler." (lbni Mace nin bu rivayetini Rasulullah Arafat'ta hutbe¬ 

de söylemiştir.) 

f) Rasulullah kendi döneminden sonra kıyamete kadar gelecek 

olan Müslümanları, onların aralarından da Rasulullah'ın yolundan 

sapanlann bulunacağı ile uyarmıştır. Rasulullah, "sünnetimi değiş¬ 

tiren bu kişiler havuzdan uzaklaştırılacaklardır. Ben diyeceğim ki; 

Rabb'im bunlar benim ümmetimdendirler. Bana şöyle cevap verile¬ 

cek: Sen bilmezsin bunlar senden sonra neleri değiştirerek sapıttı¬ 

lar. Ondan sonra ben de onları kovarak havuza yaklaştırmayaca¬ 

ğım." Bu konuda pek çok rivayet bulunmaktadır. (Buhari, Kitabu'l 

Musakat, Kitabu'r Rikak, Kitabu'l Fiten; Müslim. Kitabu t Taharet, 

Kitabu's Salât, Kitabu'l Fedail; lbn Mace, Kitabu'z Zühd; Müsned-i 

Ahmed, lbn Abbas'tan rivayet). 

Havuz hakkındaki rivayetler, elliden fazla sahabeden mervidir. 
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Genellikle bundan kasıt Kevser havuzudur, imam Buhari, Kitabu'r 
Rikak'ın son babma. "bâbun fı'l havz ve kahe Allahu inne a'teynâkel 
kevser" başlığım koymuştur. Hz. Enes in rivayetinde bir açıklama 
vardır. Rasulullah Kevser hakkında şöyle buyurmuştur: "O havuz, 
ümmetimin, etrafında toplanacağı havuzdur." 

Cennette Resulullah’a verilecek olan Kevser isimli nehirin zikri 

pek çok rivayette geçmiştir. Hz. Enes'ten, Miraç ta Rasulullah'a cen¬ 
netin gösterildiğine dair rivayetler nakledilmiştir. (Bazı rivayetlerde 
Rasulullah’ın kavli olarak belirtilmiştir.) O sırada Rasulullah, kena 

nnda inci, elmas ve pırlanta taşlarından bir kubbe yapılmış bir nehir 
gördü. Altındaki toprak ise misk kokuyordu. Rasulullah Cebrail’e 
veya kendisini gezdiren meleğe, "bu nedir?" diye sordu O da, "bu 

Kevser nehridir ve Allah sana hediye etmiştir" dedi. (Müsned-i Ah- 
med, Buhari, Müslim. Ebu Davud, Tirmizî, Ebu Davud Tayalisı, Ibn 
Cerir) Hz. Enes'ten rivayet edilmiştir ki, Rasulullah'a şöyle sorul¬ 

muştur veya bir şahıs sormuştur: "Kevser nedir?" Rasulullah, "Bu 
Allah'ın bana cennette verdiği bir nehirdir. Onun toprağı misktir. 
Suyu sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır" demiştir. Müslim, 
Ahmed, Tirmizî, tbn Cerir, Müsned-i Ahmed'deki başka bir rivayete 

göre Rasulullah Kevser'in özelliğini açıklayarak "içinde taş yerine in¬ 
ci olacaktır" buyurdu. Ibn Ömer, Rasulullah'ın şöyle buyurduğunu 

nakleder: "Kevser cennette bir nehirdir. Onun kenan altındandır. 
Suyu, inci ve elmas üzerinden akmaktadır. (Yani taş yerine inci ve el¬ 
mas vardır.) Onun toprağı miskten daha iyi kokacaktır. Suyu kar¬ 
dan daha beyaz olacaktır. Buzdan daha serin, baldan daha tatlıdır." 

(Müsned-i Ahmed, Tirmizî, Ibn Mace, Ibn Ebi Hatim, Darimî, Ebu 
Davud Tayalisî, Ibn Münzir, Ibn Merduye, Ibn Ebi Şeybe) Usame b. 
Zeyd'den rivayet edilmiştir ki, Rasulullah bir defasında Hz. Ham- 

za'ya gitmişti. O evde yoktu. Hz. Hamza'nın hanımı Rasulullah'ı ağır¬ 
ladı. Konuşması sırasında kadın, "kocam bana, size cennette Kevser 

isminde bir nehir verildiğini söyledi" dedi. Rasulullah. "evet" dedi ve 
ekledi, "onun altında yakut, mercan ve inciler olacak." (Ibn Cerir ve 
Ibn Merduye bunun senedinin zayıf olduğunu, ama bu konudaki 
pek çok rivayetin bunu desteklediğini söylerler.) Bu merfu rivayetler 
dışında, kevserden kastın nehir olduğuna dair Sahabe ve Tabiine ait 
pek çok kavil nakledilmiştir. Yukarıda zikredilen özellikler bu kavil¬ 

lerde de beyan edilmiştir. Meselâ, Ibn Ömer, Ibn Abbas, Enes b. Ma¬ 
lik, Hz. Aişe, Mücâhid ve Ebu Aliye'nin kavilleri, Müsned-i Ahmed, 
Buhari. Tirmizi. Neseı. Ibn Merduye. Ibn Cerir ve Ibn Ebi Şeybe gibi 
hadisçilerin kitaplarında rivayet edilmiştir. 
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2 Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.2 

3 Senin düşmanın,3 asıl sonu kesik (ebter) olandır.4 

AÇIKLAMA 

2. Bunun farklı tefsirleri çeşitli büyüklerden menkuldür. Bazılar 

namazdan kastı beş vakit namaz olarak anlamış, bazılan da Kurban 

bayramı olarak anlamışlardır. Bazılan da bundan kastın namaz ol¬ 

duğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre "nahr"dan kasıt, namazda el¬ 

leri bağlamaktır. Bazılan ise namazda elleri kaldırarak tekbir getir¬ 

meyi anlamışlardır. Bazılan ise namaza başlarken, rükû ederken, 

rükûdan kalktığında elleri kaldırmak olduğunu söylemişlerdir. Ba- 

zılanna göre bundan murad. Kurban bayramı namazı kılmak ve 

sonra kurban kesmektir. Ama siyak ve sibaka dikkat edildiğinde an¬ 

lamı şöyle olur: "Ey peygamber, Rabbin sana o kadar büyük iyilik 

yaptı ve o kadar büyük nimet verdi ki, şimdi onun için namaz kıl ve 

kurban kes!" Bu emir verildiğinde Kureyş'teki ya da bütün Arabis¬ 

tan'daki müşrikler değil, bütün dünyadaki müşrikler kendi yaptık¬ 

ları tanrılara ibadet etmekte ve onlar için kurban kesmekte idiler. 

Burada maksat, namaz ve kurbam sadece Allah için yerine getirerek 

müşriklerin tersine kendi yolunda sebat etmesini belirtmektir. Baş¬ 

ka bir yerde buyurulduğu gibi: "De ki, namazım, ibadetlerim, haya¬ 

tım ve ölümüm âlemlerin Rabb'ı Allah içindir. O nun hiçbir ortağı 

yoktur. Böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim." (En am, 

162-163) ' 

Aynı anlamda Ibn Abbas, Ata, Mücahid, lkrime, Haşan Basri, Ka- 

tade, Muhammed b. Ka'b el-Kurzî, Dahhak, Rubey b. Ans, Ata el-Ho- 

rasani ve pek çok diğer müfessirler benzer açıklamalar yapmışlardır. 

(Ibn Kesir) 

Fakat Rasulullah'ın, Allah'ın emriyle kurban bayramı namazı kı¬ 

lıp kurban kesmeye Medine'de başlaması, ayetlerde önce namaz 

sonra kurban zikredildiği için Rasulullah'ın bu şekilde amel edip 

müslümanlara da böyle emretmesi bu ayetin ne tefsiri ne de nüzul 

sebebi değildir. Bu, Rasulullah'ın ayetlerden çıkardığı bir yorum¬ 

dur. Tabii ki Rasulullah'ın yorumu da bir nevi vahiydir. 

3. Burada "Şanieke" kullanılmıştır. "Şani", "şe n' kelimesindendir 



272 TEFHİMU'L KUR'AN 108 / Kevser Suresi 

Manası, buğz ve düşmanlıktır. Bir şahıs buna dayanarak başka şah¬ 

sa kötü davranır. Kuranda bir yerde şöyle buyurulmuştur: "Ey 

müslümanlar, sizden bir grup, düşmanlık nedeniyle bir kavme hak¬ 

sızlık etmesin." Dolayısıyla "şanieke'den kasıt, Rasulullah'a düş¬ 

manlık eden herkestir. Düşmanlıkta o kadar ileri gitmiştir ki, Rasu- 

lullah'a küfretmekte, O nu alaşağı etmeye çalışmakta. O na ayıp ya¬ 

kıştırmaya uğraşmakta ve böylece rahatlamayı amaçlamaktadır. 

4. "Hüve'l ebter" (o ebterdir) buyurulmuştur. Yani, o, Rasulullah'a 

ebter (kökten kesilmiş) diyor. Halbuki asıl ebter kendisidir. Ebterin 

açıklamasını surenin girişinde yapmıştık. Bu kelime, "beter" kelime¬ 

sinden gelmektedir. Manası "diken "dir. Ama ıstılah olarak çok geniş 

anlamlarda kullanılır. Bir hadiste, ikinci rekatı olmayan tek rekat 

namaza "buteyra" denmiştir. Yani bu, tek rekat demektir. Başka bir 

hadiste şöyle buyurulmuştur: "Herhangi önemli bir iş, Allah'ın adıy¬ 

la başlanmadığı takdirde ebterdir." Yani ona başan nasip olmaz, so¬ 

nu da iyi olmaz. Başarısız insana da ebter denir. Vasıta ve imkândan 

mahrum olana da ebter denir. Bu şahsın iyilik ve hayırdan yana payı 

kalmamışsa ve onu başarmak için ümidi yoksa buna da ebter denir. 

Bir kimse kabile, aile ve ona yardımcı olanlardan ilişkiyi keserek yal¬ 

nız kalmışsa ona da ebter denir. Bir kimsenin erkek çocuğu yoksa 

veya ölmüşse onun için de ebter kullanılır. Çünkü çocuğunun ölü¬ 

münden sonra ismini sürdürecek kimse kalmayacaktır. Kureyş'teki 

kafirler hemen hemen bütün bu anlamlarda Resulullah'a ebter di¬ 

yorlardı. Bunun üzerine buyurulmuştur ki, "Ey Nebi! Sen ebter de¬ 

ğilsin, asıl ebter senin düşmanlarındır." Bu, sadece kafirlerin söyle¬ 

diklerine bir karşılık değildi. Kur'an-ı Kerim in önceden bildirdiği ve 

harfiyen doğru çıkan bir gerçekti, önceden bildirilen bu haber ispat- 

lanana kadar herkes Rasulullah'ı ebter zannediyordu. Hiç kimse, 

sadece Mekke'de değil, Arabistan'da da meşhur ve başarılı olan Ku- 

reyş'in nasıl ebter olabileceğini düşünemiyordu. Onlar, mal. mülk ve 

evlad nimeüerinin yanısıra bütün ülkede yardımcılara da sahiptiler. 

Ticaret onlann elindeydi. Hac nizamını onlar yönettiği için Arabis¬ 

tan'ın bütün kabileleri üzerinde etkileri vardı. Birkaç sene geçmeden 

bütün bu durum tersine döndü. Ahzab savaşı sırasında (Hicri 5) Ku- 

reyş ve pek çok Arap, Yahudi kabileleri Medine'ye hücum ederek Ra- 

sulullah'ı mahsur bıraktılar. Müslümanlar, şehir çevresinde hen¬ 

dek kazarak kendilerini korumaya mecbur kaldılar. Ama üç sene¬ 

den kısa bir süre sonra (Hicrî 8) işte bu müslümanlar Rasulullah'ın 

önderliğinde Mekke'ye hücum ettiklerinde artık Kureyşlilere yardım 

edecek hiç kimse kalmamıştı. Onlar çaresizlik içinde teslim olmuş.- 

lardı. Ondan sonra bir sene içinde bütün Arabistan Rasulullah'ın 
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eline geçmişti. Ülkenin her köşesinden kabilelerin heyetleri gelerek 

biat etmişlerdi. İslam’ın düşmanlan böylece çaresiz kalmışlardı. Da¬ 

ha sonra onlann izleri öyle kaldınlmıştı ki. evlatlan bu dünyada de¬ 

vam etmesine rağmen bugün hiç kimse bu evlatların, Ebu Cehil, 

Ebu Leheb veya As b. Vail ya da Ukbe b. Muiyt gibi İslam düşmanlan- 

mn çocuklan olduğunu bilmez. Bilseler de, hiç kimse kendisini onla¬ 

ra nispet etmez. Tersine Rasulullah'ın nesli bugün bütün dünyada 

devam etmektedir. Milyonlarca Müslüman her zaman, Rasulullah'a 

bağlı olmakla iftihar eder. Binlerce insan sadece Rasulullah'a değil, 

onun ashabının ailesine mensup olmayı da iftihar vesilesi kabul 

eder. Mesela bir kimse seyyiddir, Hz. Ali'nin soyundandır. Bazıları 

Abbasî, bazıları Haşimî, kimisi Sıddıkî, kimisi de Farukîdir. Bazıları 

Osmanîdir. Kimisi Zübeyridir. Kimisi de Ensaridir. Ama isim olarak 

Ebu Cehil veya Ebu Leheb olan bir kimse görülmez. Tarih de ispatla¬ 

mıştır ki, asıl ebter Rasulullah değil düşmanlarıydı ve şimdi de asıl 

ebter yine Rasulullah'ın düşmanlarıdır. 

KEVSER SURESİNİN SONU 
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109 
• 

KAFİRUN SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "kafiruri" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul zamanı: Abdullah b. Mesud, lkrime. Haşan Basıl bu sure¬ 

nin Mekkî olduğunu söylemektedir, Abdullah b. Ziibeyr ise Medenî 
olduğunu söylemişlerdir. Ibni Abbas ve Katade den iki kavil mervi- 
dir. Birincisine göre bu sure Mekkıdir, İkincisine göre ise Medenîdir. 
Ama cumhur müfessire göre bu sure Mekkıdir. Zaten surenin muh¬ 
tevası da buna delalet etmektedir. 

Tarihî arkaplan: Mekke dönemi. Rasuluilah'ın daveti karşısında, 
Kureyş müşrikleirinin şiddetli muhalefet fırtınası estirdikleri bir dö¬ 
nemdi. Bunun yanı sıra Kureyşin ileri.gelenleri, Rasulullah ile uzlaş¬ 
ma düşüncesinden de geri kalmıyorlardı. Bu nedenle onlar, Resulul- 
lah'a ara sıra uzlaşma teklifi götürüyorlardı. İstiyorlardı ki, böylece 
bu ihtilaf ortadan kalksın. Buna ilişkin müteaddit hadisler rivayet 
edilmiştir. 

lbn Abbas'ın rivayetine göre, Kureyşliler Rasulullah'a şöyle diyor¬ 
lardı: "Biz sana o kadar mal veririz ki Mekke'de herkesten zengin 
olursun. Eğer bir kadın istersen onunla seni evlendiririz, istersen 
seni önder olarak kabul ederiz. Yalnız tanrılarımızı kötülemekten 
vazgeç. Eğer bu teklifi kabul etmezsen başka bir teklifimiz var. Bu, 
senin için de bizim için de hayırlı olur." Rasulullah onlara: "O nediri?" 
diye sordu. Onlar: "Sen bir sene tanrılarımız olan Lat ve Uzza'ya iba¬ 
det et. Biz de bir sene senin tanrına ibadet edelim" dediler. Rasulul- 
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lah: "Bekleyin. Rabb'im ne emir verecek" dedi. (*) Bu olay üzerine bu 
sure nazil oldu: "Ey kafirler..." ve aynca Zümer suresinde 64. ayette 
de şöyle buyurulmuştur: "De ki ey cahiller, bana Allah tan başkası¬ 

na kulluk etmemi mi emredersiniz?" (İbn Cerir, îbn Ebi Hatim. Tabe- 
ranî) Ibn Abbas'ın bir diğer rivayeti şöyledir: Kureyşliler Rasulul¬ 
lah "a, "Ey Muhammedi Eğer tanrılarımıza saygı gösterirsen biz de se¬ 

nin tanrına ibadet ederiz" dediler. Bunun üzerine bu sure nazil ol¬ 
muştur. (Abd b. Humayd). 

Said b. Bina (Ebu'l Bahterf nin azad ettiği kölesi) rivayet etmekte¬ 
dir ki. Velid b. Mugire, As b. Vail, Esved b. Muttalib ve Ümeyye b. Ha¬ 
lef Rasulullah ile görüşerek şöyle demişlerdir: "Ey Muhammed, gel 
biz senin tanrına ibadet edelim ama sen de bizim tanrılarımıza iba¬ 
det et. Seni işlerimizin hepsine ortak ederiz. Eğer getirdiğin şey iyi ise 
biz de ona katılırız ve ondan payımızı alınz. Eğer bizdeki, senin getir¬ 
diğinden daha iyi ise sen ondan payım alır ve ona ortak olursun." Bu¬ 
nun üzerine bu sure nazil olmuştur. (İbn Cerir. İbn Ebi Hatim, İbn 
Hişam da Siret'inde bunu nakletmiştir.) 

Vehb b. Münebbeh rivayet etmiştir ki, Kureyşliler Rasulullah a 

"eğer istersen bir sene senin dinini kabul edelim, bir sene de sen bi¬ 
zim dinimizi kabul et" demişlerdir. (Abd b. Humayd. İbn Ebi Ha¬ 
tim) 

Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, bu teklifler bir oturumda değil, de¬ 
ğişik zamanlarda Resulullah'a getirilmiştir. Onun için, kafirlere ke¬ 
sin bir cevap vermeye ve din konusunda uzlaşma olmayacağını be¬ 
lirterek ısrar etmelerini önlemeye ihtiyaç vardı. 

Konusu: Eğer surenin arkaplanı göz önüne alınırsa bu surenin, 
dinî bakımdan hoşgörü konusuna açıklık getirmek için nazil olduğu 

anlaşılmaktadır. Buna göre, diğer dinlerin de doğru olabileceği ihti¬ 
malini telkin etmek için bu sure nazil olmamıştır. Konu, bugün bazı 
aydınların zannettiği gibi değildir. Aslında surenin nüzulü, bu vesile 
ile kafirlerin dininden ve taptıklanndan beraati ilan etmektedir. Ay¬ 
nı zamanda sure, küfür dini ile İslam dini arasında hiçbir ilginin bu- 

(*) Bunun anlamı, Rasulullah ın, müşriklerin teklifim bir yere kadar kabul etmek 
için düşünmek istediği değildir. Allah korusun, O (s.a) Allah ın bunu teyid ede¬ 
cek bir vahiy göndermesini beklemek için bekleyin' dememişti. Bu, şuna ben¬ 
zer: Bir kimse bir memurdan yersiz bir istekte bulunur. O memur, bu isteğin hü¬ 
kümet tarafından kabul edilmeyeceğini bilir. Memur, kendisi açık açık cevap 
vermek yerine, istekte bulunana, müracaatını yukanya göndereceğini ve aldığı 
cevabı da ona aktaracağım söyler. Burada fark, eğer memur o isteği kendisi red- 
detseydi istekte bulunanın ısrar edecek olmasıdır. Ama hükümetin en ı^st ma¬ 
kamından, isteğine red cevabı gelirse artık bu isteğinden ümit kesecektir. Rasu¬ 
lullah ın buradaki durumu da bunun gibidir. 
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Ilınmadığını ve herbirinin başlı başına ayn bir düşünce olup uzlaş¬ 
ma imkanının da bulunmadığını açıklamaktadır. Başlangıçta bu 
surenin muhatabı Kureyşli kafirlerdir ve sure onların teklifleri üzeri¬ 

ne nazil oldu. Ama surenin geçerliliği o günler ile sınırlı değildir. 
Kur an a geçen bu talimat müslümanlar için kıyamete kadar geçerli- 
dir. Küfür dini ne şekilde olursa olsun, hem sözle hem de amelle on¬ 
dan beraat etmek gerekir. Bu surede, küfür dininin ilkelerine riayet 

edilemeyeceği ve din konusunda hiç bir anlaşma olamayacağı kafir¬ 
lere bildirilmiştir. Bu nedenle, surenin ilk muhatablan toprağa ka¬ 

rıştıktan sonra da bu sure hâlâ okunmaktadır. Müşrikler, hakların¬ 
da nazil olan bu sureyi müslüman olduktan sonra da okumaya de¬ 
vam ettiler. Onlar bu dünyadan gittikten asırlar sonra da Müslü¬ 

manlar bu sureyi okumaktadırlar. Çünkü küfür ve kafirlerden bera¬ 
at ve onlarla ilişkili olmadan iman etmek kıyamete kadar sürecek bir 
davadır. 

Rasulullah'ın indinde bu surenin ne kadar önemli olduğu aşağı¬ 
daki hadislerden açıkça anlaşılmaktadır. 

Abdullah b. Ömer'den rivayet edilmiştir; "Ben pek çok defa Rasu- 
lullah'ı, sabah namazından önceki iki rekat ve akşam namazından 
sonraki iki rekatta Kafirun ve fhlas surelerini okurken gördüm." (Bu 
konudaki pek çok rivayeti bazı lafzı farklılıklar ile İmam Ahmed, Tir- 
mizî, lbn Hibban ve Ibn Merduye, lbn Ömer'den nakletmişlerdir.) 

Habbab şöyle diyor: Nebi (s.a) bana dedi ki: "Uyumak için yatağa 
girdiğin zaman Kafirun suresini oku!", Rasulullah (s.a) da bu adeti 
yerine getirirdi. (Bezzar, Taberanî, îbn Merduye). 

lbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah, "Ben, şirkten 
kurtulacağınız kelimeleri size öğreteyim mi?'' dedi. Ve "o kelimeler, 

uyumadan önce Kafirun suresini okumanızdır" buyurdu. (Ebu 
Ya la, Taberanî). 

Enes diyor ki, Rasulullah Muaz b. Cebel e şöyle dedi: "Uyumadan 

önce Kafirun suresini oku, çünkü bu, şirkten beraattır." (Beyhaki 
Şa'b'ta). 

Fena b. Nevfel ve Abdurrahman b. Nevfel, babalan olan Nevfel b. 
Muaviye eş-Şuc'ayî'den şöyle rivayet etmişlerdir: "Ben Rasulullah'a, 
uyuyacağım zaman okuyacağım bir şey tavsiye etmesini rica ettim. 
Rasulullah, Kafirun suresini sonuna kadar okuduktan sonra uyu¬ 

mamı tavsiye etti. Çünkü bu, şirkten beraati ilan etmektir." (Müs- 
ned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, fbn Ebi Şeybe, Hakim, lbn 

Merduye, Beyhaki Şa'b'ta) Benzer bir rica da Zeyd b. Harise'nin kar¬ 
deşi olan Cebla b. Harise'den gelmiş ve Rasulullah da aynı karşılığı 
vermiştir. (Müsned-i Ahmed, Taberanî). 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 De ki: "Ey kâfirler.1 

2 "Ben sizin taptıklarınıza tapmam."2 
3 "Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz."3 

AÇIKLAMA 

1. Bu ayetteki birkaç nokta üzerinde özellikle düşünülmelidir: 
a) Bu emir "Kafirlere açıkça de!" şeklinde Rasulullah a verilmiştir. 

Ama sonraki muhteva bu emrin bütün Müslümanlara olduğuna ve 

kafirlere, bu ayette gösterildiği şekilde yönelmeleri gerektiğine işaret 
etmektedir. Hatta küfürden tevbe ederek iman edenlerin de, küfür 
dininden ve tanrılarından bu şekilde beraat etmeleri gereklidir. 

Çünkü buradaki "De!” emrinin ilk olarak muhatabı Rasulullah ol¬ 
masına rağmen, aslında muhatab bütün Mü minlerdir. 

b) Buradaki "kafirler" kelimesi, kafirlere hakaret olsun diye değil, 

bir gerçeği ifade etmek için kullanılmıştır. Arapça'da kafir kelimesi 
inkar eden ve inanmayanlar için kullanılır. (Unbeliever) Bunun kar¬ 
şı kelimesi de "Mü'min"dir. Yani kabul eden ve teslim olandır. (Belie- 
ver) Allah'ın (c.c) onlara "Ey kafirler" demeyi Rasulullah'a emretme¬ 

si, aslında "Ey risaletimi inkar edenler ve getirdiğim talimattan yüz 
çevirenler" anlamındadır. Aynı şekilde "mü min" kelimesi kullanıldı¬ 
ğında da bundan murad, "Muhammed'e (s.a) iman edenler dir. 

c) "Ey kafirler" denilmiş, "Ey müşrikler" denilmemiştir. Bu nedenle 
ayetin muhatabı yalnız müşrikler değil, Resulullah'ı Allah ın elçisi 
olarak kabul etmeyen ve getirdiği talimatın Allah'tan olduğunu red¬ 
deden herkestir. Bunlar; Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler veya 
müşrikler olabilir. Bu hitabm muhatabı sadece Kureyş veya Arabis¬ 

tan'daki kafir ve müşrik Araplar değil, dünyadaki bütün kafirler ve 
müşriklerdir. 

d) inkarcılara "Ey kafirler" diye hitap etmek, bir kimseye "Ey düş¬ 

manlar, ey muhalifler" şeklinde hitap etmek gibidir. Onun için, bu 
şekilde hitap edildiğinde, muhataplann zâtının değil sıfatlarının he- 
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def alındığı bilinmelidir. Dolayısıyla o kişi, "kafir" sıfatını taşıdığı sü¬ 
rece ayetin muhatabıdır. Muhalif ve düşmanlığı bırakarak dost veya 
himaye eden olduğunda bu hitabın muhatabı olmaktan kurtulur. 
Yani burada "Ey kafirler" diyerek hitap edilmesi onlann küfrü nede¬ 

niyledir, zâtlan nedeniyle değildir. Onlardan ölene kadar küfür üze¬ 
rinde devam edenler bu ayetin muhatabıdır. Ama iman edenler artık 

bu ayetin muhatabı değildirler. 
e) Müfessirlerden pek çoklan, bu surede kullanılan "Ey kafirler" 

hitabının, Kureyş'ten, Rasulullah'a uzlaşma teklif eden bir kaç kişi¬ 
ye özel olarak geldiğini söylerler. Allah bu kişiler hakkında olmak 
üzere Rasulullah’a, onlann iman etmeyeceklerini bildirmiştir. Bazı 
müfessirlerin böyle düşünmelerinin iki sebebi vardır. Birincisi, su¬ 

redeki "İbadet ettiklerinize ibadet etmem" ayetinin Yahudi ve Hristi- 
yanlar için uygun düşmediğini düşünmeleridir. Onlar, Yahudi ve 
Hristiyanlann da Allah'a ibadet ettiklerini söylemişlerdir. İkincisi, 

ileride görüleceği gibi, "Sizler benim ibadet ettiğime ibadet edenler 
değilsiniz" buyuru İmasının bu sure nazil olduğunda kafir olup daha 
sonra iman edenler için geçerli olmayacağını belirtmişlerdir. Ancak 
bu iki görüş de doğru değildir. Bu konudaki açıklamayı ileride yapa¬ 
cak ve bu ayetlerin anlamlarının, onlann anladığı gibi olmadığını 
göstereceğiz. O müfessirlerin yanılgılarını açıklamak için burada sa¬ 

dece. nazil olduğu dönemde geçerli olup sonrakileri muhatap almadı 
ise bu surenin bu kadar zamandır niçin tilâvet edildiğini ve kıyamete 

kadar da niçin tilâvet edileceğini sormakla yetiniyoruz. 
2. Bu ifade, kafirlerin ibadet ettiği ve halen de ibadet etmekte ol- 

duklan bütün mabudlan şamildir. Onlar; melekler, cinler, nebiler, 
veliler, ölmüş insanların ruhlan, güneş, ay, yıldız, hayvanlar, ağaç¬ 
lar, nehirler, hayalî tanrılar ve tanrıçalar da olabilir. Burada, Arap 
müşriklerin Allah'ı da mabud olarak tanıdıkları itirazı ileri sürülebi¬ 
lir. Ayrıca dünyadaki diğer müşriklerin de en eski dönemlerden bu¬ 
güne kadar Allah'ın mabud olduğunu inkar etmedikleri de söylene¬ 
bilir. Bunun yanısıra Ehl-i Kitab ın da mabudluğu eklenebilir. Bu 
durumda, hiç istisna yapmadan bütün ilahlara ibadetten beraat et¬ 

mek nasıl doğru olabilir? Bu ilahlar içinde Allah da yok mudur? Bu¬ 
nun cevabı şudur; içinde Allah da bulunsa, pek çok tanrıya topluca 
ibadet etmek. Tevhid e inanan kişinin beraat etmesi gereken ibadet 

şeklidir. Çünkü Tevhid e inanan bir kişi için Allah, mabudlardan bir 
mabud değil, ancak ve ancak tek mabuddur. ilahlara topluca ibadet 
etmenin içine Allah a ibadet de girse bile, bu aslında Allah'a ibadet 
değildir. Kur'an-ı Kerim de açıkça Allah'a ibadetin O nunla birlikte 

bir başka şeye ibadet etmemek olduğu bildirilmiş ve sadece Allah a 
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ihlasla yönelmek emredilmiştir: "Oysa kendilerine, dini yalnız Al¬ 
lah'a hâlis kılarak, Allah'ı birleyenler olarak O na kulluk etmeleri (...) 
emredilmişti." (Beyyine, 5) Bu konuya Kur'an-ı Kerim de pek çok yer¬ 
de değinilerek açıklık getirilmiş ve üzerinde şiddetle durulmuştur. 
Mesela bkz. Nisa 145, 146, A raf 29, Zümer 2-3-11-14, Mü min 14- 
64-65-66. Aynı konuya Hadis-i Kudsî'de de değinilmiştir. Rasulul- 
lah buyurmuştur ki. Allah (c.c) şöyle diyor: "Ben bütün ortakların 
şirkinden münezzehim. Eğer birisinin amelinde benden başkasına 
da niyet varsa, ben ondan beriyim. O amel, bana ortak koştuğu şey 
içindir." (Müsned-i Ahmed, lbni Mace) Aslında Allah'ı iki veya üç ya 
da pek çok tanrıdan birisi kabul etmek, ibadette O na başkalarım or¬ 
tak koşmak küfürdür. Bu şirkten beraat etmek ise, Kafirun suresi¬ 
nin nüzul maksadıdır. 

3. Buradaki kelime "ma a'budu"dur. Arapça'da "ma" kelimesi ge¬ 
nellikle cansız ve akılsız eşya için kullanılır. Canlı ve akıllılar için 
"men" kullanılır. Onu.* için burada niçin "men a'budu" değil de "ma 
a'budu" denildiği sorulabilir. Müfessirler bu soruya dört cevap ver¬ 
mişlerdir. Birincisi, buradaki "ma nın, "men" manasına olduğudur. 
İkincisi, "ma nın "elleri" manasında kullanıldığıdır, üçüncüsü, iki 
cümlede de "ma "mn mastar olarak kullanılmış olduğudur. Yani "si¬ 
zin ibadet ettiğinize ibadet etmem" manasında kullanılmıştır. Bu, 
müşriklerinki gibi ibadet etmemeyi ifade eder. "Siz de benim ibadet 
ettiğime ibadet etmezsiniz" ise, müşriklerin Tevhidi şekilde ibadet 
yapmadıklannı ifade eder. Dördüncüsü, birinci cümlede "ma ta'bu- 
du" buyurulduğudur. Ama "manın kullanılışı iki yerde de aynı değil¬ 
dir. Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim in değişik yerlerinde bulun¬ 
maktadır. Mesela Bakara 194 te şöyle buyurulmuştur:"... Size teca¬ 
vüz edenlere, size tecavüz ettikleri kadar karşılık verin, aşırı gitme¬ 
yin." Yani size yapılan kadarıyla tecavüz, karşılık verin anlamında¬ 
dır. Burada Tteda' (tecavüz) kelimesi, birincide "tecavüz" anlamın¬ 
da, İkincide "karşılık" anlamında kullanılmıştır. Tevbe suresi 67'de 
şöyle buyurulmuştur: "Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları 
unuttu." Oysa Allah unutmaz, öyleyse buradaki maksat, Allah ın 
onlara iltifat etmemesidir. Onların unutmasına karşılık olarak Allah 
için "nisyan" (unutmak) kullanılması, sadece lafzı bir benzerlik olup, 
anlam tamamen farklıdır. 

Bu dört te vil bir bakımdan doğrudur. O da, Arapça’da bu mana¬ 
ların hepsinin ihtimal dahilinde olmasıdır. Ama, "men a'budu" yeri¬ 
ne "ma a'budu" kullanılmasının nedenini bu teviller açıklayama- 
maktadırlar. Arapça'da bir şahıs için "men" kullanıldığında o kişiye 
bir şey'sorulduğu akla gelir; "ma" kullanıldığı zaman ise o şahsın zâtı 
değil, sıfatı hacında soru sorulduğu veya açıklamada bulunulduğu 
anlaşılır. Bizim bir kişi için "kimdir" diye sorduğumuzda, o şahıs 
hakkında bilgi almak isteyişimiz gibi. Bir kişi hakkında "nedir?" diye 
sorulduğunda maksat, o kişinin sıfatını öğrenmektir. Mesela asker¬ 
se rütbesi nedir, üniversitede ise makamı nedir, asistan mı, doçent 
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mi, profesör mü veya hangi dalda görevlidir, ne gibi bir diploması 
vardır vs. gibi. Eğer ayette, "la entum âbidûne men abud" denseydi o 
zaman anlamı, "Benim ibadet ettiğim zâta sizler ibadet etmezsiniz" 
olurdu. Bu durumda müşrikler, "Biz de Allah'a inanıyor ve Ona iba¬ 
det ediyoruz" diyebilirlerdi. Ama "la entum âbidûne ma a bud", yani, 
Benim ibadet ettiğim, belli özellik ve sıfatlara sahip olana sizler iba¬ 

det etmezsiniz" dendiği için böyle söyleyemediler. Rasulullah'ın dini, 
müşriklerin dininden bundan dolayı ayn bir dindi. Çünkü Rasulul- 
lah'ın getirdiği dinin llah'ı diğer dinlerin inandığı ilahlardan farklı sı¬ 
fatlara sahipti. Bazılarının dinine göre ilah altı günde dünyayı yarat¬ 
tıktan sonra yedinci gün dinlenmeye ihtiyaç duymuştur. Bu ilah, 
Rabbuİ Alemin değil, Rabbu‘1 İsrail'dir. Bu ilahın bir tek ırkla, diğer 
ırklarla olmayan ilişkisi vardır. O ilah Yakub ile güreşmiş ama yene¬ 
memiştir. O ilahın Czeyr isminde bir de oğlu vardır. Bazılarına göre 
İsa Mesih adında bir tek erkek çocuğun babasıdır. Başkalarının gü¬ 
nahına karşılık olarak oğlunu çarmıha göndermiştir. Bazılarının ila¬ 
hı da aile ve çoluk çocuk sahibidir. Ama oğlu yoktur, o zavallı ilahının 
bütün çocukları kızdır. Bazılarının ilahı ise insan şeklinde dünyaya 
gelir ve insan cismi ile bu insanlar arasında yaşar. Bazılarının ilahı 
da sadece vacibu'l vücudtur. Veya illet-i ûlâdır (fırst cause). Kainaün 
düzenine bir kere hareket vermiş ve kenara çekilmiştir ve bu kainat 
nizamı, belli kanunlara göre kendi kendine yürümekledir. Şimdi ise 
insanların o ilahla, o ilahın da insanlarla bir ilgisi yoktur. Hasılı, Al¬ 
lah'a inanan kafirler aslında bütün kainatın yaratıcısı, sahibi, idare 
edeni ve hakimi olan Allah'a inanmamaktadırlar. O Allah ki, bu niza¬ 
mı sadece yaratmakla kalmamıştır, her an idare etmektedir. Emirle¬ 
ri her an uygulanmaktadır. Her tür noksanlık, zaaf ve yenilgiden 
münezzehtir. O, her tür benzerlik ve tecsimden beridir. Her tür eş ve 
emsalden münezzehtir. Ortakdan beridir. O nun zatında, sıfatların¬ 
da, kudretinde ve mabud olmasında ortağı yoktur. O nun üstünde 
kimse yoktur. Çocuk edinmekten münezzehtir. Belli bir kavimle özel 
ilişkisi de yoktur. O, mahlukunun her biriyle, nzıklandırma, rahmet 
etme, terbiye etme ve koruma nedeniyle yakın ilişkidedir. O, dualan 
duyar ve dualara cevap verir. Ölüm ve hayat, tayda ve zarar, kısmeti 
düzenleme ve bozma yalnız ve yalnız O nun elindedir. O. yarattıkları¬ 
nı sadece nzıklandırmaz, seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre yol göste¬ 
rir. O nun bizimle ilişkisi sadece, O mabud ve biz de ibadet eden, şek¬ 
linde değildir. Aym zamanda, peygamberler aracılığıyla kitap gönde¬ 
rerek emir ve nehiy bildirmesi, bizim de o emir ve nehyin erkânına 
uymamız şeklindedir. Buna karşılık O da yaptıklarımızın karşılığını 
verecektir. Yaptıklarımızdan sorumlu tutacaktır, ölümden sonra 
bizi dirilterek yaptıklarımızın muhasebesini yapacak, ceza ve müka- 
faat verecektir. Bu sıfatlan taşıyan Mabud a, Rasulullah ve O nu ta¬ 
kip edenlerden başkası ibadet etmez. Katil ler bir ilaha ibadet etmek¬ 
te iseler de, aslında gerçek İlah a, Allah'a ibadet etmemektedirler. 
İbadet ettikleri ilahlar, kendi icat ettikleri hayal ürünü ilahlardır. 



282 TEFHİMU’L KUR'AN 109 / Kâfirun Suresi 

-V ’—' • • • • MS 
* * r* 

4 "Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim." 
5 "Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz."4 
6 "Sizin dininiz size, benim de dinim bana."3 

AÇIKLAMA 

4. Müfessirlerden bir gruba göre bu iki cümle, önceki iki cümlenin 
tekrarıdır. Bu tekrardan maksat, önceki söyleneni güçlendirmek ve 

teyid etmektir. Pek çok müfessir de bunu tekrar olarak kabul etmez 
ve iki cümlenin aynı anlamı taşımadığını söyler. Bize göre de bu 
cümleler önceki iki cümlenin tekran değildir. Burada yalnız "Benim 
ibadet ettiğime sizler ibadet edenlerden değilsiniz" cümlesi tekrar¬ 
dır. Bu tekrar, önceki cümle ile aynı anlamda tekrar değildir. Bu 
cümleleri tekrar kabul etmeyen müfessirler. bu iki cümlenin anlam¬ 
larında ihtilaf etmişlerdir. Onlann görüşlerinin hepsini burada sıra¬ 
lamak mümkün değildir. Çünkü bu konudaki münakaşa çok uzun¬ 
dur. En doğru bulduğumuz görüşü aşağıya alıyoruz. 

Bu cümlede "Sizin ibadet ettiklerinize ibadet edenlerden değilim." 
ifadesi, ikinci ayetin anlamından tamamen fakrlıdır. ikinci ayetteki, 
"Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem" ifadesi ile önceki ifade 
arasında büyük fark vardır. Birincisi, "Ben falan işi yapmam veya 
yapmayacağım" şeklindedir. Yani burada şiddetli inkar vardır. Ama 
bundan daha şiddetli inkar, "Ben falan işi yapanlardan değilim." 

cümlesindedir. Çünkü bunun anlamı, o işin çok kötü olmasından 
dolayı onu işlemek bir yana, onu düşünmenin bile mümkün olama¬ 
yacağıdır. İkincisi, "ibadet ediyorsunuz" ifadesinin kapsamı, kafirle¬ 

rin ibadet etmekte oldukları mabudlaradır. Bunun tersine, "ibadet 
ettikleriniz" ifadesinin kapsamı, ataian da dahil olmak üzere kafirle¬ 
rin mabudlannm zaman zaman eksildiği ve arttığı bir gerçektir. 

Kâfirler değişik zamanlarda çeşitli mabudlara tapmışlardır. Bütün 
kafirlerin mabudlan her zaman ve her yerde aynı olmamıştır. Onun 

için ayetin anlamı. Yalnız bugünkü mabudlannızdan değil, ataları¬ 
nızın mabudlanndan da beriyim. Bu mabudlara ibadet etmek ak¬ 
lımdan bile geçmez" olur, ikinci cümle, beşinci ve üçüncü ayetlerde- 
kilerle aynı kelimeleri taşımasına rağmen, suredeki yeri nedeniyle 
değişik anlam taşımaktadır. Üçüncü ayet, "Sizin ibadet ettiklerinize 
ibadet etmiyorum." cümlesinden sonra gelmiştir. Onun için anlamı, 
"benim ibadet ettiğim vasıflardaki tek İlah a sizler ibadet edenlerden 
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değilsiniz.'' cümlesinden sonra gelmektedir. Onun için anlamı, "Ve 
siz de benim ibadet ettiğim tek İlah a ibadet edenlere benzemiyorsu¬ 
nuz." olur. Diğer ifadeyle, "Benim için sizin ve atalarınızın taptığı 
tanrılara tapmak mümkün değildir. Sizin de pek çok tannya ibadeti 
terkederek bir tek İlah a ibadet etmeye karşı inadınız vardır. Onun 
için, tek ilah a ibadet etmeniz ümit edilmiyor." 

5. Yani benim dinim ayn, sizin dininiz ayndır. Ben sizin m^budla- 

nnıza tapanlardan değilim, siz de benim taptığım ilah a tapniıyorsu- 
nuz. Ben sizin mabudlannıza ibadet edemem. Siz de benim mabu¬ 
duma ibadet için hazır değilsiniz. Onuıı için benim yolum ve sizin yo¬ 
lunuz hiç bir zaman birleşmez. Bu ifade, kafirlere hoş görünmek için 

değil, gittikleri yolda devam ettikleri sürece onlardan kesinlikle be¬ 
raat ve ilişki kesmeyi ilan etmek içindir. Aynı zamanda kafirlerin, din 
konusunda Allah'ın Rasulü ve O na iman edenler ile hiçbir zaman 
uzlaşmayacağını belirtmeyi ve bu konuda ümitlerini kesmelerini de 
kapsamaktadır. Bu beraat ilanı, bu sureden sonra nazil olan Mekki 
surelerde peşpeşe tekrarlanmıştır. Yunus suresi 41. ayette şöyle bu- 
yurulmuştur: "...benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz be¬ 
nim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım" Aynı 
surenin 104. ayetinde şöyle buyurulmuştur: "De ki ey insanlar, be¬ 

nim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin Allah'tan başka taptıklarm- 
mza tapmam. Sizi öldürecek olan Allah'a taparım. Bana mü'minler- 
den olmam emredilmiştir." Şuara suresi 216. ayette ise şöyle buyu¬ 

rulmuştur: "Şayet sana, karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan 
uzağım de." Sebe suresinde 25 ve 26. ayetlerde de şöyle buyurul¬ 
muştur: "Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz, biz de si¬ 
zin işlediğinizden sorulacak değiliz. De ki, Rabbimiz hepimizi birara- 

ya toplayacak sonra aramızda hak ile hükmedecektir. En adil hü¬ 
küm veren, bilen O'dur." Zümer suresi 39 ve 40. ayetlerde şöyle bu¬ 

yurulmuştur: De ki ey kavmim, durumunuza göre çalışın, ben de ça¬ 
lışıyorum. Yakında bileceksiniz, kendisini rezil edecek azab kime ge¬ 
liyor ve sürekli azab kimin üzerine konuyor?" Aynı ders Medine'de 

bütün müslümanlara şöyle verilmiştir: "İbrahim'de ve O nunla bera¬ 
ber bulunanlarda sizin için güzel bir misal var. Onlar kavimlerine 
demişlerdi ki: Biz sizden ve sizin Allah tan başka taptıklarınızdan 
uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inafnncaya kadar sizinle 
bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir..." (Müm- 
tehine:4) Kur'an-ı Kerim in bu peşpeşe açıklamaları ve 'lekum dinu- 
kum veliyedin* ifadesinin anlamı, "siz kendi dininize devam edin, ben 
de kendi dinime devam edeyim" değildir. Aslında maksat Zümer su¬ 
resi 14. ayetde buyurulduğu gibidir: "De ki, ben dinimi yalnız Allah'a 
halis kılarak O na kulluk ediyorum." 
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İmam Ebu Hanlfe ve İmam Şafii, bu ayetten (Kafirun,3), kafirlerin 
kendi aralarındaki dinleri ne kadar farklı olursa olsun onların toplu¬ 
ca bir millet olduklarını istidlal etmişler ve Yahudi'nin Hristiyan'a, 

Hristiyan'ın da Yahudi'ye veya bir kafirin, başka dinden bir kafire 
mirasçı olabileceklerini söylemişlerdir. Veraset; nikâh, neseb veya 
başka bir ilişki dolayısıyla olabilir. Bunun tersine t mam Malik, Evzaî 
ve Ahmed, bir dinin inananlarının, diğer dinin inananlarına varis 
olamayacağını söylerler. Onlar şu hadisi bu görüşe delil gösterirler: 
İbn Ömer b. As tan rivayet edilmiştir ki, Resulullah: "iki değişik mil¬ 
let (din) birbirine varis olamaz" buyurmuştur. (Müsned-i Ahmed, 
Ebu Davud, îbn Mace, Darekutnî) Bunun benzeri bir hadisi Tirmizî 
Cabir'den, İbn Hibban İbn Ömer'den, Bezzar Ebu Hureyre'den nak- 

letmişlerdir. Bu mesele üzerinde ayrıntılı olarak söz eden meşhur 
Hanefi fakihi Şemsü'l Eimme Serahsı şöyle der: "Müslümanların bir¬ 
birlerine varis olmaları gibi, kâfirler de birbirlerine varis olurlar. On¬ 
ların arasındaki bazı veraset şekilleri müslümanlar arasında yok¬ 
tur... Hakikat, Allah'ın iki din üzerinde karar kıldığıdır. Biri hak din, 
diğeri batıl dindir. Bundan dolayı Allah -lekum dinukum veliyedin- 
buyurdu.. Onun indinde iki fırka vardır. Bir fırka cennet ehlidir, on¬ 

lar mü'minlerdir. ikinci fırka cehennem ehlidir, onların hepsi de ka¬ 
firlerdir. Allah, bu iki grubu birbirine muhalif kılmış ve şöyle buyur¬ 
muştur. 'işte şunlar, Rabb'leri hakkında çekişen iki hasım taraf, in¬ 
kar edenler için ateşten giysi biçildi, başlarının üstünden de kaynar 
su dökülüyor." (Hac, 19). Yani bir fırka topluca bütün kafirlerdir. 
Onlar iman edenler ile çekişme halindedirler... Biz onlan itikadlan- 
na göre ayrı ayrı millet olarak kabul edemeyiz. Onlar Müslümanlar 
karşısında tek millettirler. Çünkü Müslümanlar Hz. Muhammed'e 

(s.a.) ve Kurana inanmakta, onlar ise bunlan inkar etmektedirler. 
Onun için onlar kafir olarak tanımlanmış ve Müslümanlar karşısın¬ 
da tek millet oldukları belirtilmiştir... (İki ayn millet birbirine varis 

olamaz) hadisi, zikrettiğimiz gibi bu iki milletin birbirine varis ola¬ 
mayacağını hükme bağlar. Yani Müslüman kâfire, kâfir de Müslü- 
mana varis olamaz. (el-Mebsut c.3, s.30'dan, 32 ye) İmam Se- 

rahsı'nin burada verdiği hadis, Buhari, Müslim, Neseî, Ahmed, Tir¬ 
mizî, ibn Mace ve Ebu Davud'da Usame b. Zeyd'den rivayet edilmiş¬ 

tir. 

KÂPİRUN SURESİNİN SONU 



Cüz : 30 TEFHİMU L KUR AN 285 

110 
• 

NASR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "nasr" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul Zamanı: lbn Abbas, bu surenin. Kur an ın son suresi oldu¬ 

ğunu söylemiştir. Yani bundan sonra tam olarak bir sure nazil olma¬ 
mıştır.!*) (Müslim, Neseî, Taberanî, lbn Ebi Şeybe, lbn Merduye). lbn 

Ömer’den bu surenin Veda Haccı'nda. teşrik günleri sırasında Mi- 
na'da nazil olduğu rivayet edilmiştir. Rivayete göre Rasulullah daha 
sonra devesinin sırtına çıkıp meşhur hutbesini okumuştur. (Tir- 
mizî, Bezzar, Beyhakî, lbn Ebi Şeybe, Abd b. Humayd, Ebu Yala, lbn 

(*) Çeşitli rivayetlerden anlaşılıyor ki bu sureden sonra bazı ayetler nazil olmuştur. 
Ama hangi ayetler olduğunda ihtilaf vardır. Aynea Rasullullah a son nazil olan 
ayet hakkında da ihtilaf vardır. Buhari ve Müslim de, Bera b. Azib ten şöyle riva¬ 
yet edilmiştir: “Nisa suresinin son ayeti, en son nazil olan ayettir." Buhari, lbn 
Abbas tan. Kur an4ın en son nazil olan ayetinin riba'nın haramlığı hakkındakı 
ayet olduğu kavlini nakletmiştir. Bunu ahmed. lbn Mace ve lbn Merduyenin Hz. 
Ömer'den naklettikleri rivayet teyid etmektedir. Ancak bu rivayette sözkonusu 
ayetin, son nazil olan ayet olduğu söylenmemiştir. Aslında Hz. Ömer in kavli, bu 
ayetin en son nazil olan ayetler (Bakara 273 den. 283'e kadar) Kur an da nazil 
olan son ayetlerdir. Neseî, lbn Merduye ve lbn Cerir lbn Abbas'ın diğer bir kavlini 
naklederek Bakara Suresinin 281. ayetinin, son nazil olan ayet olduğunu söyle¬ 
mişlerdir. El-Feryabi, tefsirinde, bu ayetin Rasulullah a ölümünden 81 gün önce 
nazil olduğuna dair lbn Abbas m kavlini nakletmiştir. Said b. Cübeyr'in kavlini 
nakleden lbn Ebi Hatim de, bu ayetin nüzulu ile Rasulullah m vefatı arasında 9 
gün olduğunu belirtir. Ahmed, Müsned de ve Hakim. Müstedrekte Ubey b. 
Ka'btan, Tevbe Suresininin 128-129. ayetlerinin en son nazil olan ayetler olduk¬ 
larını zikreder. 
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Merduye). Beyhakî Kitabü'l Hac da, Serra b. Nebhan'dan Rasulul- 
lah ın o meşhur hutbesini nakletmiştir. Serra demiştir ki, ben Veda 
Haccı nda Rasulullahm söylediklerini duydum. Şöyle dedi: "Ey in¬ 
sanlar biliyor musunuz bugün hangi gündür?' Orada bulunanlar: 

"Allah ve Rasulü daha iyi bilir" diye cevap verdiler. Rasulullah: "Bu¬ 
gün, teşrik gününün orta günüdür" dedi. Sonra şöyle buyurdu: 'Bi¬ 
liyor musunuz bu yer hangi yerdir? Oradakiler: "Allah ve Rasulü da¬ 

ha iyi bilir" dediler. Rasulullah: "Burası meş'ar-i haram dır" buyur¬ 
du. Daha sonra şöyle buyurdu: "Bilmiyorum, bundan sonra belki si¬ 
zi göremeyebilirim. Dikkat edin, kanınız ve şerefiniz birbiriniz için 
haramdır. Bugün, bu yerde haram olduğu gibi. Rabbinizin huzuru¬ 
na çıkıp, amelleriniz hakkında sorulacağınız zamana kadar bu ha¬ 

ramlık sürecektir. İyi dinleyin, bu söylediğim yakın ve uzaktakilere 
ulaşsın. Dinleyin, size tebliğ ettim mi?". Biz Medine'ye döndükten kı¬ 

sa bir süre sonra Rasulullah ahirete irtihal etti. 
Bu iki rivayeti birarada okuyunca, Nasr suresinin nüzulu ile Ra¬ 

sulullah in vefatı arasında üç ay ve birkaç günlük bir süre geçtiği an¬ 
laşılır. Tarihlere göre, Veda Haccı ile Rasulullah m vefatı arasında 

ancak bu kadar zaman geçmiştir. 
İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştin Rasulullah'a bu sure nazil 

olduğunda; "Bu benim vefatımı bildirmektedir. Vaktim gelmiştir 
dedi. (Ahmed, İbn Cerir, Ibn Münzir, İbn Merduye). İbn Abbas tan 
ikinci rivayet de şöyledir: Rasulullah, bu surenin nazil olmasından, 
bu dünyadan ayrılacağının haberi olduğunu anlamıştır. (Ahmed, 

Ibn Cerir, Taberanı, İbn Ebi Hatim, İbn Merduye). 
Ümmü'l Mü minin Ümmü Habibe şöyle buyurmuştur: Bu sure 

nazil olduğunda Rasulullah, "bu sene vefat edeceğim" dedi. Bunu 
duyan Hz. Fatıma ağlamaya başladı. Rasulullah bunun üzerine şöy¬ 

le buyurdu: "Ailemden bana ilk kavuşan sen olacaksın." Fatıma bu¬ 
nu duyunca güldü. (İbn Ebi Hatim, İbn Merduye). Hemen hemen ay¬ 

nı muhtevaya sahip bir rivayeti Beyhakî, İbn Abbas'tan rivayet et¬ 

miştir. 
İbn Abbas şöyle buyurmuştun Hz. Ömer (r.a), Bedir gazvesine ka¬ 

tılan büyüklerin toplantısına beni de çağırdı. Onların arasına gir¬ 
mek pek hoşuma gitmezdi. O büyükler Hz. Ömer'e: "Bu çocuk bizim 
çocuklarımız gibidir. Özellikle bunu, toplantılarımıza niçin çağırı¬ 

yorsun" dediler. (Buhari ve Ibn Cerir, bu sözü söyleyenin Abdurrah- 
man b. Avf olduğunu açıklamışlardır.) Hz. Ömer şöyle buyurdu: 
"İlim bakımından bu çocuğun makamını biliyor musunuz." Bir gün 
Hz. Ömer'in, beni bu büyüklerin toplantılarına her zaman niçin ça¬ 
ğırdığını ispat etmek için beni de davet ettiğini anladım. Hz. Ömer 
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sohbet sırasında Bedir ehlinin büyüklerine şöyle sordu: "Nasr suresi 
hakkında ne dersiniz?" Bazıları şöyle dedi: Bize Allah'ın nusreti ge¬ 
lip fetih nasip olduğunda, Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredil¬ 
di." Bazıları: "Bundan murad şehir ve kalelerin fethidir" dediler. Ba- 
zılan da sessiz kaldılar. Hz. Ömer daha sonra: "lbn Abbas, sen de ay¬ 

nı şekilde mi düşünüyorsun, sen ne dersin?" dedi. Ben "Hayır" de¬ 
dim Hz. Ömer: "Sen ne diyorsun?" dedi. Ben: "Bundan murad Rasu- 

lullah'ın ecelidir" dedim. "Bu surede Rasulullaha, Allah'ın nusreti- 
nin gelip fetih nasip olmasının, eceline işaret olduğu bildirilmiştir. 
Ondan sonra Allah'a hamd ve istiğfar etmesi emredilmiştir" dedim. 
Bunun üzerine Hz. Ömer: 'Ben de senin dediklerinden başka bir şey 

bilmiyorum dedi. Bir rivayette Hz. Ömer’in, Bedir ehlinin büyükleri¬ 
ne şöyle buyurduğu da kayıtlıdır: "Bu gencin toplantımıza katılma¬ 
sına hâlâ itiraz ediyor musunuz? O nu bu toplantıya çağırmamın se¬ 
bebini herhalde anladınız." (Buharî. Ahmed, Tirmizî, lbn Cerir, lbn 
Merduye, Beğavî, Beyhaki, lbn Münzir.) 

Konu : Yukarıda zikerdilen rivayetlerden anlaşılıyor ki, bu surede 
Allah Rasulullaha, Arabistan'da İslam’ın zaferi kemale erdikten 
sonra ve insanlar grup grup dine girdiklerinde bunun anlamının, bu 

dünyadaki misyonunun sona ermesi olduğunu bildirmiştir. Ondan 
sonra Rasulullah a, hamd ve Allah'ı teşbih ile meşgul olması emre¬ 
dilmiştir. Çünkü O, Allah'ın lütfü ile büyük bir işi başarıyla tamam¬ 
lamıştır. Görevi yerine getirirken işlediği zaaf ve eksikliklerden dola¬ 

yı Allah'tan af dilemelidir. Buradaki önemli nokta, bir Nebi ile dün¬ 
yevî önder arasındaki farkın ne kadar büyük olduğudur. Bir dünyevî 
öndere, dünyada büyük bir inkılâb yapmak nasip olsa, o kişi tören¬ 

ler düzenleyerek önderliğinden gurur duyar. Ama burada Allah'ın 
peygamberi, 23 sene gibi kısa bir sürede bir kavmin akide, düşünce, 
ahlâk, kültür, medeniyet, muaşeret, siyaset, iktisat ve savaş anlayı¬ 
şını değiştirerek, cahiliyeye boğulmuş bu kavmi bütün dünyaya 
hâkim olacak bir duruma getirmesine ve dünyanın bütün kavimleri- 
ne önder olmaya lâyık hâle kavuşturmasına rağmen, böyle büyük 

bir başarının sonunda törenler düzenleyip gururlanmak yerine, Al¬ 
lah a hamd edip mağfiret dilemesi ve O'nu teşbih etmesi emredilmiş¬ 
tir. Hz. Peygamber de bütün acziyle bu emri yerine getirmekle meş¬ 
gul olmuştur. 

Hz. Aişe şöyle buyurmuştun Rasulullah vefatından önce şu cüm¬ 
leyi çokça söylerdi: Subhâneke Allahümme ve bihamdike ve estağfi- 

ruke ve etubu ileyk" (bazı rivayetlerde lâfız şöyledin Subhanallahi ve 
bihamdihi ve' stağfırullahe ve etubu ileyh). Ben: Ya Rasulallah! Sü¬ 

rekli okuduğunuz bu kelimeler nasıl kelimelerdir?" dedim. Rasulul- 
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lah: "Bu. Nasr Suresi ndeki işareti görünce okuduğum kelimelerdir" 
buyurdu. (Ahmed, Müslim, lbn Cerir, lbn Münzir, Ibn Merduye). Bu¬ 
nun benzeri bazı rivayetler yine Hz. Aişe den rivayet edilmiştir. Rasu- 

lullah rükû ve secdede, "Subhaneke Allahümme ve bihamdike Alla- 
humme'ğlîrli" cümlesini çokça okurdu. Bu, Kur an ın (yani Nasr su¬ 
resinin) Rasulullah ın buyurduğu tevili idi. (Buhari, Müslim, Ebu 

Davut, Neseî, lbn Mace, lbn Cerir). 
Ümmü Seleme şöyle buyurdu: Rasulullahın mübarek ağzı her za¬ 

man, oturduğu, kalktığı, yolda yürüdüğü zaman, "Subhanellahi ve 

bihamdihi" kelimelerini tekrarlardı. Bir gün. Ya Resulallah! Bu keli¬ 
meleri niçin bu kadar çok zikrediyorsunuz?" dedim. Şöyle buyurdu: 
"Bana böyle emredildi" ve bu sureyi okudu, (lbn Cerir). 

lbn Mes ud'dan şöyle rivayet edilmiştir: Bu sure nazil olduğu za¬ 
man Rasulullah çokça "Subhaneke Allahümme ve bihamdike Alla¬ 
hümme ğfirli subhaneke Rabbena ve bihamdike Allahümme'ğfirli 
inneke ente ttevvabül gafûr" sözlerini tekrarladı (lbn Cerir, Müsned- 
i Ahmed, lbn Ebi Hatim). 

lbn Abbas şöyle beyan etmiştin Bu sure nazil olduktan sonra Ra¬ 

sulullah, ahiret için mihnet ve riyazatla o kadar meşgul oldu ki daha 
önce böylesi görülmemişti. (Neseî, Taberanî, lbn Ebi Hatim, lbn Mer¬ 
duye). 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,1 
2 Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün* 

de,2 
3 Hemen Rabbini hamd ile teşbih et3 ve O’ndan mağfiret dile.4 Çünkü 

O, tevbeleri çok kabul edendir. 

AÇIKLAMA 

1. 'Tetih"den murad. belli bir savaştaki zafer değildir. Aslında bu¬ 
rada kesin bir zafer murad edilmiştir. Bu öyle bir zamandır ki İslâm'a 
karşı çıkacak hiçbir güç kalmamış ve İslâm Arabistan'da kesin bir 
zafer kazanmıştır. Bazı müfessirler bıindan Mekke fethini anlamış¬ 

lardır. Ancak Mekke fethi Hicri 8'de vukubulmuş, bu sure ise Hicri 
10'un sonunda nazil olmuştur. Bu, girişte açıkladığımız Ibn Ömer ve 
Serra binti Nebhan m rivayetlerinde görülmüştü. Bunun yanısıra 
ibn Abbas'ın kavli de bu tefsire ters düşer. O kavil, bu surenin 
Kuran'ın son suresi olduğu idi. Bu durumda. Mekke'nin fethi kaste¬ 
dilmiş olamaz. Çünkü Tevbe suresi bu sureden sonra nazil olmuş¬ 

tur. öyleyse bu sure, en son sure nasıl olabilir? Kuşkusuz Mek¬ 
ke'nin fethi bir bakıma kesin zafer sayılabilir. Çünkü bu olaydan 
sonra Mekke'li müşriklerin cesareti kırılmıştır. Buna rağmen müş¬ 
riklerde hâlâ, yeterli güç ve kuvvet vardı. Nitekim bundan sonra vu- 
kubulan Taif ve Huneyn gazvelerinden sonra Arabistan üzerinde ke¬ 
sin galibiyet sağlanabildi ve bu da iki yıl aldı. 

2. Yani insanların birer ikişer İslam'a girdikleri dönem geçmiş, ka¬ 
bilelerin, hiç karşı koymadan topluca İslam'a girdikleri zaman gel¬ 
miştir. Bu keyfiyet Hicri 9'un başlarında başlamıştır. Onun için o se¬ 

neye "heyetler senesi" denmiştir. Arabistan'ın her köşesinden Arap- 

lar, peşpeşe heyetler halinde Rasulullah'ın huzuruna gelerek O na 
biat ettiler ve İslam'a girdiler. Resulullah'ın Veda Haccı'na gittiği 
Hicri 10‘a kadar bütün Arabistan tek bayrak altında birleşmiş ve ül¬ 

kede hiç bir müşrik kalmamıştı. 
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3. "Hamd"dan murad, Allah a hamd-ü sena ve şükretmektir. 'Tes- 
bih"ten murad, Allah'ı her bakımdan tenzih etmektir. Burada, 
'Rabb'inin bu mucezesini gördükten sonra O na hamd edip. O nu 

teşbih et" denmiştir. Hamd'in anlamı, "bu büyük başarının, senin 
marifetin sonucu gerçekleştiği akima bile gelmemelidir. Bu tama¬ 
men Allah'ın lütfü ile olmuştur. Bunun için Allah'a şükret, kalp ve li¬ 
san ile bunu itiraf et. Çünkü böyle büyük bir işi gerçekleştiren ve bu 
başarının yaratıcısı ancak Allah'tır, hamd a ancak O müstehaktır" 
şeklindedir. Burada Teşbih "in anlamı ise şöyledin "Allah, sözünün 
yücelmesi için sizin çabanıza muhtaç olmaktan münezzehtir. Bunu 
itiraf edin. Çabanızın başarıya ulaşmasının, ancak Allah'ın teyid ve 
nusreti ile olabileceğine de kesinlikle inanmalısınız. Allah bir işi iste¬ 

diği kuluna yaptırabilir. Bir kula bunun gibi bir hizmeti yaptırması, 
aslında ona Allah'ın bir ihsanıdır. Allah'ın sizin üzerinizdeki ihsanı 
da onun dinine hizmet etme şerefini size vermesidir." Bunun yaraşı¬ 
ra, "Subhanallah" demenin bir de taaccüb yanı vardır. Akıl almayan 
bir iş vukubulduğunda insan "subhanallah" der. Onun anlamı, an¬ 
cak Allah'ın kudretinin böyle hayret verici bir işi meydana getirebile¬ 

ceği, başka hiçbir gücün bunu başaramayacağıdır. 
4. Yani Rabb'inize dua edin. Size yüklenilen hizmeti yerine getirir¬ 

ken eğer bir zaafta bulunduysanız bunu affetsin. Bu, Islâm'ın insan¬ 

lar arasında oluşturduğu terbiyedir. Bir kimse Allah'ın dini için ne 
kadar zorluğa katlanmış olursa olsun aklına hiçbir zaman Rabb’inin 
hakkını ödediği düşüncesi gelmemelidir. Tersine, insan her zaman 
"ben aslında yapmam gereken kadarını bile yapamadım" şeklinde 
düşünmelidir. Allah'a, O nun hakkını ödemede ne kadar eksikliği 
varsa affetmesi ve yaptıklarını kabul etmesi için dua etmelidir. Allah, 
Rasulullah'a işte böyle bir terbiye vermiştir. O Rasulullah ki, hiç 
kimse ondan daha fazla Allah yolunda çaba göstermeye güç yetire- 
mez. O ndan başka kim, yaptıklarından sonra gururlanmaz ve Al¬ 
lah'ın hakkını ödeyemediğini düşünür? Allah'ın bir kulu üzerindeki 
hakkı o kadar büyüktür ki hiçbir mahluk onu ödeyemez. 

Allah, kendisine ettikleri ibadeti, riyazet ve dini hizmeti büyük 

zannetmemeleri için bu emri Müslümanlara sürekli tekrarlar. Allah 
yolunda bütün hayatlarını verdikten sonra bile Allah'ın hakkını öde- 
yemecekleri gerçeğini unutmamalıdırlar. Aynı şekilde, eğer onlara 

bir afiyet nasip olmuşsa, onu kendi marifetleri saymamalıdırlar. Bu¬ 
nu da Allah'ın lutfu olarak bilmelidirler, iftihar ve kibirlenmek yeri¬ 
ne. Rabb'inin önünde acz ile eğilmeli, hamd ve istiğfar etmelidir¬ 

ler. 

NASR SURESİNİN SONU 
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LEHEB SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayetteki "Leheb" kelimesi sureye isim olmuştur. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusu, müfessirler ara¬ 

sında ihtilaflıdır. Aynı zamanda, surenin tam nüzul zamanının, 
Mekke döneminin hangi kesiminde olduğunu tayin etmek de olduk¬ 
ça güçtür. Fakat surenin Ehu Leheb'i zikretmesinden, bu kişinin 
Rasulullaha karşı davranışının, sının aştığı bir dönemde nazil oldu¬ 
ğu çıkanlabilir. Bu şahıs o dönemde İslam'a karşı önemli bir engel 

durumundaydı, ihtimaldir ki bu sure, Kureyş'in diğer kabilelerinin 
Rasulullaha ve Onun kabilesine karşı boykot ilan edip, onlan mah¬ 
sur bıraktıklan, ancak yalnız Ebu Leheb'in, boykot altındaki kabile¬ 
sini terkederek düşmanların safında yer aldığı zaman nazil olmuş¬ 
tur. Benim bu çıkanmım şuna dayanır: Ebu Leheb Rasulullah'ın 
amcasıydı. Bu nedenle, Ebu Leheb sının aşmadıkça yeğeninin ağ¬ 
zından kötü söz çıkması münasip olmazdı. İslam'a muhalefetin baş¬ 
langıcında bu sure nazil olsaydı, Kureyş'in ahlâkî anlayışına göre bir 
yeğenin amcasını kötülemesi ayıp sayılacaktı. Onun için sure, Ebu 

Leheb sının aştığı zaman nazil oldu. 
Tarihî arkaplan: Kur'an-ı Kerim in sadece bir yerinde, bir İslam 

düşmanı ismi anılarak lanetlenmiştir. Oysa hem Mekke'de, hem de 
hicretten sonra Medine'de bazı kişiler İslam ve Rasulullah a düş¬ 
manlıkta Ebu Leheb ten de ileri gitmişlerdi. Burada bu şahsın isim 
anılarak lanetlenmesinin, hangi özelliğinden dolayı olduğu sorula- 
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bilir. Bunu anlamak için, o dönemin Arap toplumuna ve o toplumda 
Ebu Leheb'in rolüne bakmak gerekir. 

Arabistan'ın eski dönemlerinde her tarafta anarşi ve kanunsuz¬ 
luk yaygındı. Asırlarca süren bu hal içinde bir kişinin mal. can, şeref 
güvenliği için aile, kan ve kabile bağından başka bir güvencesi yok¬ 
tu. Onun için o dönemdeki Arap toplumunda akrabalara iyi davran¬ 

mak temel ahlâkî unsurlardandı ve buna çok önem veriliyordu. Sı- 
la-i rahimi kesmek büyük bir ayıp sayılıyordu. Bu nedenle, Rasulul- 
lah İslâmî davete başlayıp, Kureyş in diğer kabileleri ve reisleri de 
O'na karşı çıktıklarında, Haşim oğullan ve Muttalib oğullan Rasu- 
lullah'a karşı çıkmamışlar, üstelik açıkça himaye etmişlerdi. Halbu¬ 

ki birçoğu Rasulullah'm nübüvvetine inanmıyordu. Diğer kabileler, 
Haşim ve Muttalib oğullannı hiçbir zaman atalanmn dininden dön¬ 
mekle suçlamamışlardı. Çünkü onlann, kabilelerinden bir kişiyi 
düşmana teslim etmeyecekleri biliniyor ve kabul ediliyordu. Kabile¬ 

den birisini himaye etmek, Kureyş'e göre doğal bir durumdu. 
Cahiliye dönemi Araplannm bile'vacibu l ihtiram kabul ettikleri 

bu ahlâkî anlayışa sadece Rasulullah'm, babası Abdullah ile aynı 

babadan olan amcası Ebu Leheb karşı çıkmıştı. Oysa Araplarda am¬ 
ca, baba yerine sayılıyordu. Yeğenin babası ölmüşse, amcanın, ye¬ 
ğenine kendi çocuğu gibi bakması beklenirdi. Ama bu şahıs İslam a 
buğzu ve küfre de muhabbeti nedeniyle bu Arap geleneğini çiğne¬ 

mişti. 
Muhaddisler pek çok senet ile. Ibn Abbas'tan şu rivayeti naklet¬ 

melerdir: Rasulullah a, daveti genel olarak yayma emri verildiği ve 
Kurandan, "önce yakın akrabalarını uyar" ayeti nazil olduğu zaman 
Rasulullah safa tepesine çıkarak: "Ey Sabaha! (sabahın afeti)" diye 
bağırdı. Araplarda bu çağn, tam sabaha karşı düşmanın bir kabileye 
hücum etmek için geldiği görüldüğü zaman yapılırdı. Çevrede, "bu 
ses kimindir?" diye sorulduğunda, "Muhammed'in (s.a) sesi" cevabı 
verildi. Bunu duyan Kureyş'in bütün kabileleri koşarak geldiler. Ge¬ 

lemeyenler, kendi yerlerine bir temsilci gönderdiler. Herkes toplan¬ 
dığında Rasulullah her bir kabileyi ismi ile çağırarak ey beni Haşim, 
ey beni Muttalib, ey benî Fahr v.s. Dağın arkasında bir ordu size hü¬ 
cum edecek desem inanır mısınız?" dedi. Oradakiler "evet, çünkü biz 

senden hiç yalan söz işitmedik" dediler. Bunun üzerine Rasulullah: 

"Ben sizi ilerideki büyük azap ile uyarıyorum" dedi. Herkesten önce 
Ebu Leheb "Tebbe leke, hel li hâzâ cema'te nâ? (kahrolası, bunun 

için mi bizi topladın?) dedi. Bir rivayet de şöyledin Ebu Leheb, Rasu- 
lullah'a atmak için taş aldı. (Müsned-i Ahmed, Buhari, Tirmizî, Ibn 

Cerir, Müslim v.s.). 
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İbn Zeyd'den şöyle rivayet edilmiştir: Ebu Leheb bir gün Rasulul¬ 

lah'a, "Eğer dinini kabul edersem benim için ne var?' diye sordu. Ra 

sulullah: "Diğer iman edenlere ne varsa senin için de o var" buyurdu. 

Ebu Leheb: "Benim için bir ayrıcalık yok mu?" dedi. Rasulullah, 

"Başka ne istiyorsun?" buyurdu. Ebu Leheb şöyle karşılık verdi: 

"Kahrolası din, beni başkaları ile eşit kılıyor." (İbn Cerir) 

Ebu Leheb Mekke'de Rasulullahın kapı komşusuydu. İki ev ara¬ 

sında sadece bir duvar vardı. Ayrıca Hâkim b. As (Mervan'ın babası), 

Utbe b. Ebu Muayt, Adiyy b. Hamra ve İbnü'l Asdâu'l Hazelî de Rasu- 

luUah'a komşu idiler. Bunlar Rasulullah'ı evinde de rahat bırakmı¬ 

yorlardı. Rasulullah namaz kılarken, üzerine keçinin işkembesini 

atıyorlardı. Bazen de Rasulullah ın evinde pişen yemeğe pislik bu¬ 

laştırıyorlardı. Rasulullah ise dışan çıkıp onlara, ey Benî Abdume- 

naf, bu ne biçim komşuluk" dedi. Ebu Leheb'in kansı Ümmü Cemil 

de (Ebu Süfyan'ın kız kardeşi) her gece, Rasulullah sabah erken dı¬ 

şarı çıkarken ayaklarına batsın diye Rasulullah ın kapısının önüne 

dikenler koyardı. (Beyhakî, İbn Ebi Hatim, İbn Cerir, İbn Asakir, İbn 

Hişam). 

Nübüvvetten önce Rasulullah ın iki kızı, Ebu Leheb'in iki oğlu 

olan Utbe ve Uteybe ile evliydi. Rasulullah İslâmî davete başladığın¬ 

da Ebu Leheb, oğullanna, "Muhammed'in kızlarını boşamadıkça 

sîzlerle görüşmem haram olsun" dedi. Bunun üzerine oğullan Rasu- 

lullah'm kızlannı boşadılar. Ama Uteybe bununla da kalmayarak 

cahiliyette o kadar ileri gitti ki, bir gün Rasulullah ın karşısına çıka¬ 

rak, "Ben, en-necmu îzâ heva'yı ve ellezî denâ fe tedella'yı inkâr edi¬ 

yorum" dedi. Böyle söyledikten sonra Rasulullah ın tarafına tükür¬ 

dü. Ama bu, Rasulullah'a isabet etmedi. Rasulullah şöyle dedi: "Al¬ 

lah'ım buna köpeklerinden bir köpeği musallat et". Daha sonra 

Uteybe babası ile Şam seferine gitti. Sefer sırasında kafile gece bir 

yerde kamp kurdu. Oradaki yerliler onlara, geceleri vahşi hayvanla- 

nn geldiğini söylediler. Ebu Leheb arkadaşlanna, "Ey ehli Kureyş, 

oğlumu korumak için bir tedbir alın. Çünkü Muhammed ona bed¬ 

dua etti” dedi. Bunun üzerine kafiledekiler develerini Uteybe'nin 

çevresine çöktürerek uyudular. Gece bir aslan gelerek develerin ara¬ 

sından geçti ve Uteybe yi parçalayarak yedi, (el-lstiab ibn Abdilberr, 

el-lsabe İbn hacer, Delailu'l Nübüvve Naim el-Isfahanî, Ravzu'l anf 

Süheylî) rivayetlerde ihtilaf vardır. Bazılarına göre bu olay nübüvvet¬ 

ten hemen sonra vuku bulmuş, bazılarına göre de Leheb suresinin 

nüzulünden sonra meydana gelmiştir, ölen kişinin Utbe mi, Utey be 

mi olduğunda ihtilaf vardır. Ancak Utbe'nin, Mekke fethinden sonra 

İslam'ı kabul edip Rasulullah'a biat ettiği sabittir. Öyleyse ölen kişi 
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Uteybe idi. 

Ebu Leheb in kötülüğü o kadar ileriydi ki. RasuluUah'ın oğlu Ka- 

sım'dan sonra Abdullah da vefat ettiğinde, yeğenini teselli edeceği 

yerde bayram yapmıştı. Koşarak Kureyş reislerinin yanına gitmiş ve 

onlara Hz. Muhammed'in (s.a) köksüz kaldığını müjdelemiş(!)ti. Bu 

davranışı Kevser suresinde zikretmiştik. 

Rasulullah İslâmî davet için nereye gitse Ebu Leheb de peşinden 

gider ve oradakileri, Rasulullah in anlattıklarına kulak vermemeleri 

için uyarırdı. Rubeyye b. Abâde'd Deyi! şöyle hey an eder: Ben genç¬ 

tim. Babamla beraber Zu'l Mecaz pazanna gittim. Orada Rasulul¬ 

lah'ı. "Ey insanlar! Allah'tan başka mabud yoktur deyin, kurtulun" 

derken gördüm. O nun arkasında bir şahıs da: "Bu yalancıdır. Atala¬ 

rının dininden dönmüştür" diyordu. Bu şahsın kim olduğunu sor¬ 

dum. Bana, amcası Ebu Leheb olduğu söylendi. (Müsned-i Ahmed, 

Beyhakî). İkinci rivayet yine Rubeyye den ve şöyledir: Ben Rasulul- 

lah'ı, her kabilenin kaldığı yere giderek, "Ey beni filan! Ben size Al¬ 

lah'ın Rasulü olarak gönderildim. Yalnız Allah a ibadet etmenizi ve 

O'na ortak koşmamanızı tavsiye ediyorum. Siz de beni tasdik edin ve 

bana yardım edin. Sayenizde Allah'ın beni görevlendirdiği bu işi ta- 

mamlıyayım" derken gördüm. Onun arkasından da başka bir şahıs 

gelir ve: "Ey benî filan! Bu kişi sizi Lat ve Uzza'dan döndürerek, getir¬ 

diği bid at ve sapıklığa sürüklemek istiyor. Dediklerine kesinlikle 

kulak vermeyin, onu kabul etmeyin" diyordu. Ben babama bu şah¬ 

sın kim olduğunu sordum. Babam: "O nun amcası Elu Leheb" dedi. 

(Müsned-i Ahmed, Taberanî). Tank b. Abdullah el-Muharibi’nin ri¬ 

vayeti de bunun benzeridir. O şöyle diyor: Ben Zu'l Mecaz pazannda 

RasuluUah'ın halka: "Ey insanlar! Lâ ilahe illallah deyin, kurtulun" 

dediğini gördüm. Arkasından bir şahıs da ona taş atıyordu. Hatta 

RasuluUah'ın ayakkabısı kan ile dolmuştu. O şahıs şöyle diyordu: "O 

yalancıdır. Söylediklerine kulak asmayın". Ben bu şahsın kim oldu¬ 

ğunu halka sordum. Onlar: "Onun amcası Ebu Leheb" dediler. (Tir- 

mizî). 

Nübüvvetin 7. senesinde Kureyş'in bütün kabileleri. Benî Haşim 

ve Benî Muttalib'i sosyal ve ekonomik olarak boykot etmişlerdi. An¬ 

cak bu iki kabile de Rasulullah i himaye etmede sebat gösterdiler ve 

Şib-i Ebi Talib'te mahsur kaldılar. O günlerde, kabilesinden ayrıla¬ 

rak kâfir Kureyş'lilerin yanında yer alan tek kişi Ebu Leheb'ti. Bu 

boykot 3 sene devam etti. Bu sırada Benî Haşim ve Benî Muttalib aç 

kalmışlardı. Yiyecek almak için Mekke'ye gelen ticarî kafilelere yak¬ 

laştıklarında Ebu Leheb kafiledekilere şöyle derdi: "Bunlardan çok 

yüksek fiat taleb edin ki o malı alamasınlar. Zararınızı ben karşıla- 
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nm." Bu nedenle tüccarlar çok yüksek fîat istiyorlardı. Ebi Talib ma¬ 

hallesinde mahsur kalanlar da ihtiyaçlarını alamıyorlar ve aç kalan 

çoluk çocuklarına elleri boş dönüyorlardı. Daha sonra Ebu Leheb o 

tüccarlardan, normal piyasa fiatı ile bütün mallarını satın alıyordu, 

(tbn Sa d ve İbn Hişam). 

Bu şahıs, bu tip hareketleri nedeniyle Leheb suresinde ismi anıla¬ 

rak lanetlenmiştir. Buna özellikle gerek vardı. Çünkü, Mekke'ye dı¬ 

şardan gelen hacılar çeşitli yerlerde konaklayıp pazarlarda toplan¬ 

dıklarında. Rasulullah'a kendi amcası arkasından giderek karşı çı¬ 

kıyordu. Arap adetlerine göre bir amcanın sebepsiz olarak yeğenine 

kötü davranması mümkün değildi. O nu taşlaması ve itham etmesi 

de imkânsızdı. Onun için hacılar, Ebu Leheb in Rasulullah'a muha¬ 

lefet etmesi nedeniyle Rasulullah hakkında şüpheye düşüyorlardı. 

Bu sure nazil olduktan sonra Ebu Leheb in dengesi bozuldu, kızarak 

saçmalamaya başladı. Ondan sonra herkes, bu şahsın Rasulullah'a 

olan düşmanlığından dolayı deli divaneye döndüğünü ve sözüne iti¬ 

bar edilemeyeceğini düşünmeye başladı. 

Aynca Rasulullah'ın amcasının, isim anılarak lanetlenmesinden 

sonra herkeste, Rasulullah'ın din hakkında uzlaşmaya girebileceği 

ümidi kesildi. Çünkü Rasulullah kendi amcası için bile bunları söy¬ 

ledikten sonra, bir başkası ile uzlaşmasına hiç imkân yoktu. İman 

eden bir yabancı Rasulullah'a akrabasından da yakın oluyor, küfür 

üzerinde devam eden kişi, kendi akrabası bile olsa bir yabancı ola¬ 

rak kalıyordu. Şunun veya bunun oğlu olmasının hiçbir önemi yok¬ 

tu. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.1 
2 Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı.2 

3 Alevi olan bir ateşe girecektir. 
4 Eşi de;3 odun hamalı (ve)4 

5 Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.3 

AÇIKLAMA 

1. Bu şahsın asıl ismi Abdul Uzza idi. Ebu Leheb denmesinin ne¬ 

deni, yüzünün kırmızıya yakın buğday renkli olmasmdandı. "Leheb" 

kıvılcım manasındadır. "Ebu Leheb ", kıvılcım gibi parlak yüzlü anla¬ 

mı taşır. Burada bu lâkab ile zikredilmesinin birkaç nedeni vardı: Bi¬ 

rincisi, O isminden çok lâkabı ile tanınıyordu. İkincisi, onun ismi 

Abdu l Uzza (yani Uzza'nın kulu) idi. Bu ise, bir müşrik ismiydi. 

Kur an onu bu isimle zikretmek istememiştir. Üçüncüsü, bu surede 

onun akıbeti de açıklandığı için lâkab ile anılması daha uygun düş¬ 

mektedir. 

"Tebbet yedâ Ebi Leheb’ in manası bazı müfessirlere göre, "Ebu 

Leheb’in elleri kinisin" şeklindedir. "Tebbet in manası için, "ölsün, 

helâk olsun veya helâk olmuş" anlamlan verilmiştir. Aslında bu keli¬ 

me bir lanetleme değil, onun akıbetini önceden haber vermektir. Ya¬ 

ni gelecekte olacak olay, mazı sığasıyla şimdi beyan edilmiştir. Bu 

olayın vuku bulması o kadar kesindir ki vukubulmuş gibi anlatıl¬ 

maktadır. Gerçekten de birkaç sene sonra surenin bildirdiği gibi olay 

gerçekleşmiştir. "Elin kmlması "ndan kasıt, elin cismanî olarak kınl- 

ması değildir. Bunun anlamı, bir şahsın, başamıak için herşeyini or¬ 

taya döktüğü maksadını gerçekleştirmede başarısız kalmasıdır. 
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Gerçekten de Ebu Leheb Rasulullahı yenebilmek için varım yoğunu 

ortaya dökmüştü. Bu surenin nüzulundan sonra 7.8 sene geçmeden 

vuku bulan Bedir savaşında. İslam düşmanlığında Ebu Leheb'in ar¬ 

kadaşları olan Kureyş'in pek çok ileri gelen reisinin öldürüldüğü ha¬ 

beri Mekke’ye ulaştığında Ebu Leheb o kadar üzüldü ki ancak 7 gün 

yaşayabildi. Aynca. ölümü de çok ibret vericidir. Ebu Leheb. çiçek 

hastalığına benzer bir hastalığa yakalandı. Evdeki yakınlan bile, bu¬ 

laşmasından korkarak ona dokunmuyorlardı, ölümünden sonra üç 

gün boyunca kimse ona yanaşmadı. Cesedi çürüyerek kokmaya yüz 

tuttu. Bunun üzerine herkes oğullarını kınamaya başladı. Bir riva¬ 

yete göre oğullan bazı zencilere ücret vererek cesedini kaldırtmış ve 

yine ücretle defnettirmişlerdi. Diğer bir rivayete göre, bir hendek 

kazdırtmışlar ve babalanmn cesedini içine sopayla iterek toprakla 

kapatmışlardı. Ebu Leheb'in en köklü yenilgisi ise. İslam aleyhinde 

herşeyini ortaya döktüğü halde çocuğunun bile İslam'ı kabul etme¬ 

sidir. Önce kızı Derre hicret ederek Medine'ye gelmiş ve İslam'ı kabul 

etmiştir. Mekke fethinden sonra da iki oğlu Ulbe ve Muattab. Hz. Ab- 

bas vesilesiyle Rasulullahın huzuruna gelerek iman ve biat etmiş¬ 
lerdir. 

2. Ebu Leheb çok cimri ve servetperest bir adamdı. İbn Esir, cahili- 

ye döneminde bir defasmda Kabe'nin hâzinesinden iki altın ceylan 

heykelini çalmakla itham edildiğinden sözeder. Bu heykeller daha 

sonra bir başkasından çıkmasına rağmen, bu itham. Mekke lilerin 

Ebu Leheb hakkında nasıl düşündüklerini göstermektedir. O nun 

serveti hakkında Kadı Reşid b. Zübeyr. ez-Zuhâi ve’t Tuhafta şöyle 

yazıyor: "O. Kureyş'in. bir kantar altın sahibi olan dört kişisinden bi¬ 

riydi'. (Bir kantar 200 okkadır). Ebu Leheb’in servet sevgisi şu olay¬ 

dan da anlaşılabilir: Dininin ölüm kalım savaşı olan Bedir savaşına 

Kureyş'in bütün ileri gelen reisleri gittiği halde O. kendi yerine As b. 

Hişam'ı gönderdi ve: "Bana borcun olan 4 bin dirhemin karşılığı ola¬ 

rak benim yerime gidiyorsun'1 dedi. Böylece, iflas eden ve borcunu 

ödeyecek durumda olmayan As tan parasını geri alabilmek için bir 
yol bulmuştu. 

L_rı, i bazı müfessirler kazanç anlamında almışlardır. Ya¬ 

ni kazanç sağladığı malını "kesbetti' ğini anlamışlardır. Diğer bazı 

müfessirler bunu evlât olarak kabul etmişlerdir. Çünkü Rasulullah: 

"İnsanın oğlu da bir kesbtir," buyurmuştur. (Ebu Davud, İbn Ebi 

Hatim). Bu iki mana da Ebu Leheb'in sonunun nasıl olduğu ile ilgili- 
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dir. Çünkü hastalığa yakalandığında ne malı ve ne de evlâdı O na bir 

yarar sağlayamamış ve O nu ölüme terketmişlerdir. Oğullan, cena¬ 

zesini bile şerefle defnetmeye fırsat bulamamışlardır. Böylece 

Kur an ın Ebu Lehec le ilgili olarak verdiği haberin birkaç sene içinde 

nasıl gerçekleştiğini herkes görmüştür. 

3. Bu kadının ismi "Ardiya" idi. Ümmü Cemil. O nun lâkabıydı. 

Ebu Süfyan’ın kardeşi olan bu kadın Rasulullah'a düşmanlıkta ko¬ 

casından geri kalmıyordu. Hz. Ebubekir’in kızı Esma şöyle beyan 
eden Bu sure nazil olduktan sonra Ümmü Cemil çok kızgın bir vazi¬ 

yette Rasulullah'ı aramaya çıktı. Elleri taşla doluydu. Aynı zaman¬ 

da, Rasulullah aleyhindeki kendi hiciv şiirlerini de okumaktaydı. 

Harem-i Şerife geldi. Rasulullah orada Hz. Ebubekir ile oturuyordu. 

Hz. Ebubekir: "Ya Rasulallah o geliyor. Korkarım size karşı bir terbi¬ 

yesizlik yapacak" dedi. Rasulullah: "Beni göremez" dedi. Aynen öyle 

oldu. Rasulullah orada olduğu halde onu göremedi. Ebubekir e, 

"Dostun, duyduğuma göre beni hicvetmiş" dedi. Ebubekir "Bu Ev in 

Rabb’ine yemin ederim ki o seni hicvetmedi" dedi. Bunun üzerine 

kadın geri döndü. (Ibn Ebi Hatim. Siret-i İbn Hişam, Bezzar da lbn 

Abbas'tan bunun benzeri bir olay nakletmiştir). Hz. Ebubekir'in bu 

cevabının anlamı, onu hicvedenin Rasulullah değil, Allah olması¬ 

dır. 
4. Buradaki "hammalete'l hatab" kelimesi, "odun toplayan kadın" 

anlamındadır. Müfessirler bu konuda pek çok mana beyan etmişler¬ 

dir. Ibn Abbas, Ibn Zeyd, Dahhak ve Rubeyye b. Ans diyorlar ki: Ge¬ 

celeri dikenli ağaç dallan getirerek Rasulullah'ın kapısının önüne 

bırakan bu kadma, yaptığı hareketten dolayı "odun toplayan kadın" 

denmiştir. Katade, İklime, Haşan Basri, Mücahid ve Süfyan Sevri de 

diyorlar ki: O kadın fesat çıkarmak için lâf taşırdı. Onun içn, Arapça 

ıstılahına uygun olarak ona "odun toplayan kadın" denmiştir. Arap- 

lar fesat ateşini körükleyen bu tip kişiler için "odun toplayan kişi" 

derler. Said b. Cübeyr diyor ki: Bir kimsenin kendi günahlarını taşı¬ 

masına, "fulânun yahtebu ala zehrîhî (Falan şahıs sırtında odun ta¬ 

şımaktadır) denir. Dolayısıyla "hammalete'l hatab in manası da "gü¬ 

nahını taşıyan kadın" olur. 

5. Burada "dd" kelimesi "gerdan" için kullanılmıştır. Çünkü Ümmi 

Cemil, boynuna mücevher gerdanlık takardı ve şöyle derdi: "Lat ve 

Uzza'ya yemin ederim ki bu gerdanlığı satarak gelirini Muhammed'e 

karşı kullanacağım". Bu nedenle "Cid" kelimesi burada istihza ola- 
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rak kullanılmıştır. Yani gerdanlık takıp gururlandığı gerdanı cehen¬ 
nemde iple bağlı olacaktır. Bu ifade Kur an m diğer yerlerinde de ör¬ 
nekleri görüldüğü gibi istihza içindir. "Onlan yakıcı bir azabla müj¬ 
dele" gibi. 

Gerdanına bağlanacak olan ip için "hablun min mesed" ifadesi 
kullanılmıştır. Yani o ip mesed" cinsinden olacaktır. Lugatçılar ve 

müfessirler bunun çeşitli anlamlarını beyan etmişlerdir. Bir kavle 
göre, sağlam yapılı bir iptir, ikinci kavle göre, hurma kabuğundan 
yapılmış ip için kullanılmıştır. Üçüncü kavle göre, hurma yaprakla¬ 
rından yapılmış iptir. Veya devenin derisinden ya da kıllarından ya¬ 
pılmış iptir. Başka bir kavle göre de demir tellerden yapılmış bir ip¬ 
tir. 

LEHEB SURESİNİN SONU 
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112 
• 

İHLAS SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: "lhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu sure¬ 

de hâlisTevhid beyan edilmiştir. Kuranın diğer surelerinde de kul¬ 

lanılan "ihlas" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Ancak bu surede 

"ihlâs" kelimesi kullanılmamıştır. Bu isim, surenin manası itibariyle 

bu sureye verilmiştir. Bir kimse anlayarak bu sureye iman ederse, 

şirkten kurtulur. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi. Medeni mi olduğunda ihtilâf 

vardır. Bu ihtilaf, nakledilen çeşitli rivayetlerden kaynaklanır. Aşa¬ 

ğıda bu rivayetleri zikredeceğiz: 

1) Ibn Mesud'dan şöyle rivayet edilmiştir. Kureyşliler Rasulul- 

lah'a şöyle sorarlardı: "Rabbinin nesebi nedir?" Bunun üzerine bu 

sure nazil oldu. (Taberanı). Araplarda bir yabancıyı tanımak istedi¬ 

ğinde "Onun nesebi nedir?" diye sormak adetti. Çünkü onlarda bir 

kimseyi tanımanın ilk şartı, nesebinin ne olduğu ve hangi kabileden 

geldiğinin açıklanmasıydı. Aynı şekilde Rabbinin kim olduğunu öğ¬ 

renmek için Resulullah'a da Rabbinin nesebini sormuşlardı. 

2) Ebu Ya’la, Ubey b. Ka'b'tan rivayet eder: Müşrikler, "Rabbinin 

nesebini söyle" dediklerinde Allah bu sureyi nazil etti. (Müsned-i Ah- 

med, Ibn Ebi Hatim, Ibn Cerir. Tirmizî, Buhari, lbnü'l Münzir, Bey- 

haki). Tirmizi'de Ebu Ya’la'dan bir rivayet nakledilmiş, ancak Ubey 

zikredilmemiştir. Tirmizi buna karşın hadisin sahih olduğunu söy¬ 

lemiştir. 
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3) Cabir b. Abdullah'tan şöyle rivayet edilmiştir. Bir Arabi (bazı ri¬ 
vayetlere göre halk) Rasulullah'a şöyle sordu: "Rabbinin nesebi ne¬ 
dir?" Bunun üzerine Allah bu sureyi inzal buyurdu. (Ebu Ya’la, Ibn 

Cerir, Ibn Münzir, Teberanî, Beyhakî, Ebu Nuaym, fi l Hilye) 
4) İkrime, Ibn Abbas'tan şöyle nakletmiştir. İçlerinde Ka'b b. Eşref 

ve Huyey b. Ahtab'ın da bulunduğu Yahudilerden bir grup, Rasulul¬ 
lah'a gelerek şöyle sordular. "Ey Muhammedi Seni gönderen Rab na¬ 
sıldır?" Bunun üzerine bu sure nazil olmuştur. (Ibn Ebi Hatim, Ibn 

Adiyy. Beyhakî. fı'l Esma ve's sıfat) 
Ayrıca bazı rivayetler de Ibn Teymiye'nin Ihlas suresi tefsirinde 

nakledilmiştir. 
5) Enes b. Malik'den şöyle rivayet edilmiştir. Hayber'deki bazı Ya- 

hudiler Rasulullah'a gelerek şöyle dediler: "Ey Ebu'l Kasım! Allah 
melekleri nurdan, Adem'i kokmuş çamurdan, iblis i ateşten, göğü 
dumandan ve yeryüzünü su köpüğünden yaratmıştır. Peki Rabbi¬ 

nin kendi mahiyeti nedir?" Rasulullah onlann bu sorusuna cevap 
vermedi. Bu sırada Cebrail gelerek. "Ey Muhammed (s.a)! Onlara de 

ki, (kul hüvellahu ehad)..." dedi. 
6) Amir b. Tufeyl Rasulullah'a şöyle sordu: "Ey Muhammed! Sen 

bizi neye davet ediyorsun?" Rasulullah: "Ben sizi Allah'a davet ediyo¬ 
rum" buyurdu. Amir şöyle dedi: "O zaman. O nun keyfiyetini anlat. 
Alündan mı, gümüşten mi. yoksa demirden mi?" Bunun üzerine bu 

sure nazil olmuştur. 
7) Dahhak, Katade ve Mukatil'in açıklaması şöytedir. "Ey Muham¬ 

med, Rabbinin keyfiyetini anlat, belki iman ederiz. Allah kendi sıfat¬ 
larını Tevrat'ta bildirmiştir. Ama sen neyden yapıldığını, hangi cins¬ 
ten olduğunu söyle. Altından mı, bakırdan mı, yoksa pirinçten mi? 

Veya demir ve gümüşten mi? O, ne yiyor, ne içiyor? Kimden veraset 
almış ve varisi kim olacak." Bunun üzerine Allah bu sureyi inzal bu¬ 

yurdu. 
8) Ibn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Necran Hristiyanların¬ 

dan bir heyet bir Papazla birlikte Rasulullah'ın huzuruna geldi. Ra¬ 

sulullah'a şöyle sordular: "Rabbinin nasıl olduğunu söyle. Hangi 

maddedendir?" Rasulullah şöyle buyurdu: "Benim Rabbim hiçbir 
şeyden meydana gelmedi. O, herşeyden farklıdır." Bunun üzerine 

Allah bu sureyi indirdi. Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, Rasulullah'a 

çeşitli zamanlarda, insanları davet ettiği mabudun mahiyet ve keyfi¬ 
yeti sorulmuştur. Resulullah her defasında Allah’ın emriyle bu ceva¬ 
bı vermiştir. İlk önce Mekke'deki müşrik Kureyşliler sormuşlar ve bu 
sorunun cevabı olarak ihlas suresi nazil olmuştur. Daha sonra Me¬ 

dine'de Yahudiler ve Hristiyanlar, bazen de diğer Araplar sözkonusu 
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soruyu Rasulullah'a yöneltmişler, her defasında da onlara cevap 
olarak Allah bu sureye işaret etmiştir. Bu rivayetlerden anlaşılan şu¬ 
dur ki, Rasulullah'a sözkonusu soru yöneltildiğinde cevap olarak 

her defasında bu sureyi okuduğu için, bu sureye hep yeni nazil oldu¬ 
ğu zannıyla bakılmıştır. Onun için, bu rivayetlerin birbirine tezat ol¬ 
duğu gözüyle bakıp yanılgıya düşülmemelidir. Aslında bir mesele 

hakkında daha önce nazil olmuş bir ayet veya sure varsa, aynı mese¬ 
le hakkında tekrar soru sorulduğunda Allah (c.c) bu sorunun cevabı 
olarak ilgili sureye işaret ediyor ve Rasulullah da onu okuyordu. Mu- 
haddisler bunu şöyle açıklamışlardır: "Filan mesele hakkında veya 
filan soru üzerine bu ayet nazil olmuştur. Buna "nüzul tekran" denil¬ 
miştir. Yani bir ayet veya bir sure bir defadan fazla nazil olmuş¬ 
tur. 

Aslında doğru görüş, bu surenin Mekki olduğudur. Hatta surenin 
muhtevasından, Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu an¬ 
laşılmaktadır. O zamana kadar, Allah'ın zâtı ve sıfatlan hakkında 
Kur'an da herhangi bir ayet nazil olmamıştı. Resulullah'ın Allah'a 
davetini dinleyenler, Rasulullah'ın ibadet ettiği Rabbin nasıl bir şey 
olduğunu merak ediyorlardı. Bu surenin Mekke döneminin başında 
nazil olmasının delili, Mekke'de Hz. Bilâl'in sahibi Umeyye b. Ha¬ 
lefin, Bilâl'i kızgın kuma yatırarak göğsüne taş koyduğunda Bilâl'in, 
ehad, ehad'' diyerek Allah'ı zikretmesidir. Bu kelime ihlas suresin¬ 

den alınmadır. 

Konusu: Surenin nüzulü hakkında yu kanda zikredilen rivayetler 
gözönüne alınırsa, Resulullah'ın Tevhide davet etmeye başladığı dö¬ 

nemde insanlann kafasındaki ilahi düşüncenin nasıl olduğu anlışı- 
lır. Putperest müşriklerin taptığı ağaçtan, taştan, altından, gümüş¬ 

ten vb. çeşitli ilahlar şekil, suret ve cisim sahibi idiler. Tanrı ve tann- 
çalannda üreme vardı. Hiç bir tannça kocasız değildi. Hiçbir tann da 
kansız değildi. Onların sözde yemeye, içmeye de ihtiyaçlan vardı. 
Onlara tapanlar bu nedenle tannlanna yeme, içme imkânı sağkyor- 
lardı. Müşriklerin büyük bir bölümü, Allah'ın insan şeklinde insan¬ 
ların araşma geleceğine de kail idiler. Bazılan O nun temsilcisi duru¬ 

mundaydılar. Hristiyanlar, bir Allah'a inandıklannı iddia etseler de 
inandıklan tannnın en azından bir oğlu vardı. Oğlu ile baba arasın¬ 
da Ruhu'l Kudüs'ün de önerrdi bir yeri vardı; hatta tanrının anası ve 

kaynanası da vardı. Yahudilerin de bir Allah a inandıklarım iddia et¬ 
meleri boşunadır. Çünkü inandıklan ilah, maddi cismanilikten ve 
insani sıfatlardan uzak değildi. Mesela yürürdü. İnsani şekilde gelir¬ 
di. Kendi kullan ile güreş de yapardı. En az bir adet oğul'un (Uzeyr) 
babasıydı. Bu dini grubun dışında mecusiler ateşe taparlardı. Sabii- 
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ler de yıldızlara taparlardı. Bu şartlarda. Rasulullah insanları "vah- 
dehu la şerikeleh"e inanmaya çağırınca, doğal olarak zihinlerine, bü¬ 
tün mabudlann terkedilerek bir olduğuna inanılacak Rabbin nasıl 
bir şey olduğu sorusu gelmişti. Kur'an-ı Mecid'in icazıdır ki, onlann 
bu sorulanna karşı birkaç kelime ile Allah'ın zatı hakkında öyle bir 
tasavvur verilmiştir ki. bütün müşrik düşüncelerin kökü kazınmış¬ 
tır. Mahlukatm sıfatlarından hiçbir sıfatın O nun zâtına karışması¬ 
na bir mahal bırakılmamıştır. 

Surenin Fazileti ve önemi: Bu sure, Rasulullah'ın indinde çok yüce 
bir yere sahipti. Rasulullah, çeşitli yollarla bu surenin önemini müs- 
lümanlara idrak ettirmek için uğraşmıştır ki müslümanlar bu sureyi 
okusunlar ve halka yaysınlar. Bu sure, insanın zihnine hemen yerle¬ 
şen İslam'ın birinci temel akidesini (Tevilid akidesi) beyan etmiştir. 
Hadislerde de pek çok rivayette Rasulullah'tan, bu surenin 
Kur'an'ın üçte birine eşit olduğu mervidir. Buharı, Müslim, Ebu Da- 
vud. Neseı, Tirmizî, Ibn Mace, Müsned-i Ahmed, Taberanî vs. de bu 
konu hakkında müteaddit hadis, Ebu Said Hudri, Ebu Hureyre, Ebu 
Eyyub el-Ensari, Ebu Derda, Muaz b. Cebel, Cabir b. Abdullah, Ubey 
b. Ka*b, Ümmü Gülsüm b. Numan, Enes b. Malik ve Ebu Mesud'dan 
(r.a) menkuldür. Müfessirler, Rasulullah'ın bu buyruğu hakkında 
pek çok açıklama yapmışlardır. Buna göre en doğru izah, Kur’an-ı 
Kerim in açıkladığı dinin üç temel esasa dayandığıdır. Birincisi tev- 
hid, İkincisi risalet ve üçüncüsü ahirettir. Bu surede halis tevhid be¬ 
yan edildiği için, Rasulullah bu surenin Kuranın üçte birine eşit ol¬ 
duğunu beyan etmiştir. 

Buhari, Müslim ve başka Hadis kitaplarında Hz. Aişe'den nakle¬ 
dilen bir rivayete göre, Rasulullah bir grubu sefer için göndermişti. 
İçlerinden bir şahıs kıldırdığı bütün namazları Ihlas suresi ile bitiri¬ 
yordu. Geri döndüklerinde gruptakiler bunu Resulullah'a anlattı¬ 
lar. Rasulullah. niçin böyle yaptığını ona sormalarını istedi. Ona so¬ 
rulduğunda şöyle cevap verdi: "Ben surede Rahman’ın sıfatlan zik- 
redildiğinden bu sureyi çok seviyorum" deyince Allah'ın Rasulü 
(s.a): "O na deyin ki. Allah da O nu seviyor' diye buyurdu. 

Buna benzer bir olay, Buhari'de Enes'ten mervidir. O şöyle demiş¬ 
tin Ensardan bir sahabe Küba mescidinde namaz kıldırdı. Her re¬ 
katta önce Ihlas suresini okur, daha sonra başka bir sureyi ilave 
ederdi. Sahabe ona itiraz ederek: "Niçin böyle yapıyorsun? Sadece 
Ihlas suresi yetmiyor mu ki yamnda başka sure de okuyorsun? Bu 
doğru değil. Ya bu sureyi oku, ya da başka bir şey" dediler. O, şöyle 
cevap verdi: "O sureyi okumayı bırakamam. İsterseniz benim yerime 
bir başkası namaz kıldırsın." Cemaat, O nun yerine başkasını imam 
yapmak istemiyordu. Böylece mesele Rasulullah'a getirildi. Rasu¬ 
lullah ona şöyle sordu: "Arkadaşlanmn söylediğini kabul etmene en¬ 
gel olan nedir? Her rekatta bu sureyi okumanın sebebi nedir?". O 
şöyle cevap verdi: "Bu sureyi çok seviyorum." Rasulullah: "Bu sureye 
olan muhabbetin seni cennete dahil etti" dedi. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 De ki:1 O Allah,2 birdir.3 
2 Allah, Samed ’dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihti¬ 

yacı olmayandır).4 

AÇIKLAMA 

1. Bu emrin muhatabı Rasulullah tır. Çünkü "Rabbin nasıldır?" 
sorusu Rasulullaha sorulmuştur. Allah da bu nedenle "şöyle cevap 
veririz." demiştir. Ama Rasulullah'tan sonra her mü min bu enirin 
muhatabıdır. Rasulullah a bu soru sorulduğunda nasıl cevap ver¬ 

diyse, onlar da öyle cevap vermelidirler. 
2. Yani, bilmek istediğiniz Rabbim yeni bir ilah değil, Allah tır. Bu, 

soru soranlara ilk cevaptır. Bunun anlamı, benim Rabbim, diğer 
mabudlan bırakarak kendisine ibadet edeceğiniz yeni bir Rab değil¬ 
dir. Aslında o Rab, Allah dediğiniz Rabbin aynısıdır. Allah kelimesi, 
Araplara yabancı değildi. Eskiden beri, kainatın yaratıcısı için "Al¬ 
lah" kelimesini kullanıyorlardı. Bu kelimeyi, başka bir mabuda isim 
olarak vermiyorlardı. Allah hakkındaki inançları Ebrehe Ka"be'ye 
saldırdığında netleşmişti. O zamanlar Ka be'de 360 adet put olması¬ 
na rağmen, müşrikler, bunların hepsini bırakarak sözkonusu afet¬ 
ten kurtulmak için sadece Allah'a yalvarmışlardı. Onlar kalben çok 
iyi biliyorlardı ki, bu gibi nazik durumlarda onlara Allah'tan başkası 
yardım edemezdi. Ka be'yi de bu ilahlarına değil, Allah a nisbet edi¬ 

yor ve "Bcytullah" diyorlardı. Kur'an-ı Kerim in çeşitli yerlerinde Arap 
müşriklerin Allah hakkındaki düşünceleri zikredilmiştir. 

Meselâ Zuhruf suresinde: "Eğer onlara sizi kim yarattı? diye sor¬ 
san, Allah derler" (Zuhruf: 87) buyurmuştur. 

Ankebut suresinde şöyle buyurulmuştur: "Eğer onlara göğü ve 
yeri kim yarattı, ay ı ve güneşi kim musahhar kıldı diye sorsan, Allah 
derler... Eğer onlara, gökten kim yağmur yağdırıyor ve onun vasıta¬ 
sıyla ölmüş toprağı kim canlandırıyor desen, Allah derler." (Anke¬ 

but: 61-63) 
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Mü’minun suresinde şöyle buyurulmuştur: ‘ Onlara deki: Eğer bi¬ 
liyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve üzerindekiler kimindir? Derler ki Al¬ 
lah'ındır.... Onlara sorsan, yedi gök ve büyük arşın sahibi kimdir? 
Derler ki Allah'tır... Onlara de ki: Biliyorsanız söyleyin: Herşeye ka¬ 
dir olan kimdir? De ki: O halde sakınmaz mısınız? De ki: Eğer biliyor¬ 
sanız, her şeyin mülkü ve tasarrufu kimin elindediı"? Allah'ın elinde¬ 
dir, diyecekler"... (Mü'minun 84-89). 

Yunus suresinde şöyle buyurulmuştur: "Size gökten ve yerden n- 
zık veren kimdir? ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bu 
kainatın nizamını kim idare etmektedir".... (Yunus 31) 

Yine Yunus suresinde başka bir yerde şöyle buyurulmuştur: "Sizi 
karada da. denizde de gezdiren O'dur. O kadar ki gemide bulundu¬ 
ğunuz bir sırada gemiler okşayıcı hoş bir hava içinde seyredip yol 
alırken, yolcular da bununla ferahlık ve neşe duyarlarken ansızın 
şiddetli bir fırtına gelir de dalgalar her yandan onlara yönelir, derken 
tamamen kuşatıp (yok olacaklarını) sanırlar ve ihlas üzere dini Al¬ 
lah'a. has kılıp O na dua ederler, eğer bizi bundan kurtarırsa herhal¬ 
de şükredenlerden oluruz, diye yalvarırlar. Ne zaman ki Allah onlan 
kurtarır, yeryüzünde haksız yere taşkınlık ve azgınlığa başlarlar..." 
(Yunus 22-23). 

Aynı nokta lsra suresinde şöyle tekrarlanmıştır: "Denizde size bir 
sıkıntı dokunduğu zaman O ndan başka taptıklarınız ortadan yok 
olur; derken O sizi kurtarıp karaya ulaştırınca yüzçevirirsiniz..." (îs- 
ra 67) 

Bu ayetleri dikkate aldığımızda, Rasulullah'a sorulan, "Bizi iba¬ 
det için çağırdığın Rab nasıldır? sorusuna cevap verirken "O Al¬ 
lahtır" demesinin, onlan ve kainatı yaratan, sahibi, nzık veren, ida¬ 
re eden olarak kabul ettikleri zatı kasdettiği açıktır. İşte Rasulullah 
onlan bu Rabbe ibadet için davet etmiştir. Bu cevapta Allah'ın bütün 
sıfatlan vardır. Onun için kainatı yaratan, onu idare eden, kainatta¬ 
ki her mahluku nzıklandıran ve afet geldiğinde onlara yardım eden 
Zat'm (c.c) diri olmaması, görmemesi, duymaması, Kadir-i Mutlak 
olmaması, herşeyi bilen ve hikmet sahibi olmaması. Rahim ve Kerim 
olmaması, her şeyin üzerinde galip olmaması tasavvur edilemez. 

3. Nahiv kurallarına göre, "huvellahu ehad" için müteaddit izahlar 
yapılmıştır. Bana göre bunun en uygun izahı, "huve" mupteda, "Al¬ 
lah" onun haberi, "ehad" ise ikinci haberidir. İkinci haber bakımın¬ 
dan cümlenin anlamı: O (O nun hakkında Resulullah'a soruyorsu¬ 
nuz) Allah'tır, birdir, şeklindedir. Diğer bir anlam da şöyle olabilir ve 
dil bakımından da yanlış olmaz: “O Allah birdir." 

Burada şu iyice anlaşılmalıdır: Bu cümlede "Allah" için, "ehad" 
kelimesi kullanılmıştır. Arapça’da bu kelimenin genellikle bu şekil¬ 
de kullanılması istisnaîdir. Bu kelime genellikle muzaf (tamlayan), 
ya da muzafun ileyh (tamlanan) olarak kullanılır. Mesela "yevmul 
ehad" haftanın birinci gününü veya "feb’asu raculun ehadeküm" 
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(adamlarınızdan birini gönderin) ya da genel bir nehiy (olumsuzluk) 
anlamında kullanılır. Mesela, "hel indeke ehadun" (yanında kimse 
var mı?) Yine genellikle şart ifade etmek için de kullanılır. Mesela, 
"ehadin ”, "isna" veya ’ehade aşer' (Bir, iki veya onbir.) Bu gibi kulla¬ 
nımların dışında Arapça’da, bu kelimenin sıfat olarak kullanıldığı 
bir örnek yoktur; bu kelime hiçbir zaman bir şahıs ya da başka bir 
şeye sıfat olarak kullanılmamıştır. Kur an ın nüzulundan sonra da 
bu kelime yalnızca Allah’ın Zâtı için kullanılmıştır. Başka hiçbir şey 
için kullanılmamıştır. Bu istisnaî kullanımdan anlaşılıyor ki, "ehad" 
(bir) olmak ancak Allah'a ait özel bir sıfattır. Varlıklar arasında baş¬ 
ka hiç kimse bu sıfatı taşımaz. Allah birdir ve O nun benzeri yok¬ 
tur. 

Müşriklerin ve Ehl-i Kitab ın Rasulullah'a Rabbi hakkında sor¬ 
dukları soruyu dikkate alarak onlara "huvallahu" dedikten sonra 
"ehad" diyerek nasıl cevap verdiğini görelim: 

Bunun manası, Rab yalnızca O'dur. O nun rububiyetinde hiç 
kimsenin payı yoktur. Rab aym zamanda ilah (mabud) da olmalıdır. 
Çünkü O nun uluhiyetinde de hiçbir ortağı yoktur. 

İkincisi, bunun anlamı şöyle olabilir: Kainatın yaratıcısı yalnızca 
O’dur. Mahlukunu rızıklandıran ve zor durumda yardım eden de 
O’dur. Allah'ın bu özelliklerini sizler de kabul ediyorsunuz. Bu özel¬ 
liklerde hiç kimsenin payı yoktur. 

Üçüncüsü, onlar, "O neyden meydana gelmiştir, nesebi nedir, 
cinsi nedir, kimden miras almış, varisi kim olacak?" diye soruyorlar¬ 
dı. Allah bütün bu sorulan sadece bir kelime ile, "ehad" diyerek ce¬ 
vaplandırmıştır. Bunun manası: a) O Allah ezelidir, ebedidir, Ondan 
önce ve sonra hiç kimse yoktur, b) Allah'ın benzeri olmadığı için bir 
cinsi de yoktur. O tektir, c) O nun Zat ı vahid değil, ehadtır. O nda 
çokluk olmadığına dair hiçbir şüphe yöktur. O nda parçalanma da 
mümkün değildir. Hiçbir şekil ve sureti olmadığı için zaman ve 
mekâna da ihüyacı yoktur. Rengi ve organlan yoktur. O nda değişik¬ 
lik de yoktur. O her türlü kesretten pâk ve münezzehtir. Her bakım¬ 
dan ehadtir. Arapça'da "vahid" kelimesi tek manada kullanılır. Çok¬ 
luk bir şeyden bir tanesi kastedildiğinde bu kelime kullanılır. Meselâ 
bir kavim, bir ülke, bir dünya ya da bir kainat gibi. Topluca bir şeyin 
her parçasına da ayn ayn Vahid" denir. Mesela bir kavimden bir in¬ 
san gibi. Ancak "ehad" kelimesi Allah tan başkası için kullanılınız. 
Onun için Kur an da nerede "Vahid kelimesi kullanılmışsa, (Ancak 
bir ilahtır) veya "Allahu vahidu’l kahhar" (Ancak Allah tek kahhar- 
dır.) şeklindedir. Vahid", hiçbir yerde yalnız olarak kullanılmamış¬ 
tır. Çünkü bu kelime çokluk teşkil eden şeyler için de kullanılır. Bu¬ 
nun tersine, "ehad" kelimesi mutlak olarak yalnız Allah için kullanıl¬ 
mıştır; çünkü yalnız O nun (c.c) varlığında çokluk yoktur. O nun 
vahdaniyeti her bakımdan kamildir. 

4. Burada "samed" kelimesi kullanılmıştır. Kelimenin harfleri 
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"Sad, mim ve dal “dır. Bu kelimeyi incelediğimizde Arapça'da ne ka¬ 
dar geniş anlam taşıdığını görürüz. 

es-Samed: Kastetmek, geniş ve yüksek makam, yüksek satıh, sa¬ 
vaşta açlık ve susuzluk hissetmeyen, zor durumda başvurulan re¬ 
is. 

es-Samed: Herşeyden yüksek kısım, kendisinden üstün kimse ol¬ 
mayan en üstün şahıs, itaat edilen ve kendisine danışılmadan hiçbir 
karara varılamayan reis, ihtiyaç zamanı insanların rücu ettiği reis, 
daim, yüksek mertebe, hiçbir eksiği olmayan, içine bir şey girmeyen 
ve çıkmayan sağlam katı bir şey, savaşta açlık ve susuzluk hisset¬ 
meyen bir kimse. 

el-Musmed: Eksikliği olmayan katı şey. 
el-Musammed: Gitmeyi amaçladığı maksad, eksikliği bulunma¬ 

yan sert bir şey. 
Beytun Musammcdun: İhtiyaç zamanında rücu edilen ev. 
Binaun Musammedun: Yüksek bina. 
Samedehu ve Samede ileyhi samden: O şahsa gitmeyi kastetmek. 
Asmede ileyhi'l-emr. Muamele ona havale edilmiştir. Muamele, iti¬ 

mat edilen kişiye havale edilmiştir. {Sıhah, Kamus, Lisanu'l-Arab) 
Bu lugavî manalara dayanarak, "Allahu es-samed" ayetinin tefsi¬ 

rini sahabe, tabiîn ve sonraki ehl-i ilm aşağıdaki şekillerde yapmış¬ 
lardır. 

Hz. Ali, İkrime ve Ka'b b. Ahbar'a göre "Samed", kendinden üstün 
hiç kimse olmayan kişi anlamındadır. 

Abdullah b. Mesud, lbn Abbas, Ebu Vâil Şakik b. Selma'ya göre, 
önderliği kâmil olan bir reis anlamındadır. 

lbn Ab basın diğer bir kavline göre "Samed", musibet veya bir afet 
geldiğinde herkesin yardım için koştuğu zâtdır. Diğer bir kavline gö¬ 
re, liderliği, şerefi, azameti, cömertliği, ilmi ve hikmeti bakımından 
kâmil olan zâtdır. 

Ebu Hureyre'ye göre "Samed"in anlamı, hiç kimseye muhtaç ol¬ 
mayan ve fakat herkesin muhtaç olduğu müstağni bir kimsedir. 

fkrime'nin diğer bir kavline göre, bir şeyden türememiş ve kendi¬ 
sinden de bir şey türemeyen kimsedir. Diğer kavline göre, yemeyen 
ve içmeyen kimsedir. Aynı anlamı taşıyan kavil, Şa'bi ve Muhammed 
b. Ka'b el-Kurzi'den de menkuldür. 

Süddi'ye göre, istenen bir şeyi elde etmek ve musibet sırasında 
yardım istemek için başvurulan kimsedir. 

Saîd b. Cübeyr’e göre, sıfat ve amel bakımından mükemmel kim¬ 
sedir. 

Rubey b. Enes'e göre, üzerine afet gelmeyen kimsedir. 
Mukatil b. Hayyan'a göre, eksiği olmayan kimsedir. 
lbn Keysan'a göre, sıfatlan ile bir başkasının muttasıf olmadığı 

kimsedir. 
Haşan Basri ve Katade'ye göre, bâki ve zevalsiz olandır. Bunun 
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benzeri bir kavil Mücahid, Muammer ve Murretu 1 Hemedanî'den 
mervidir. 

Murretu'l Hemedanî'nin bir diğer kavline göre, ne karar verirse ve 
ne isterse yapan kimsedir. Onun emir ve kararını kimse gözden geçi¬ 
remez. 

İbrahim Nehaî'ye göre, ihtiyaç zamanında başvurulan kimse¬ 
dir. 

Ebubekir el-Embârî, ehl-i lügat arasında "Samed" kelimesi için, 
“kendisinden üstünü bulunmayan reis" denildiği konusunda ihtilaf 
olmadığını söyler. İhtiyaç anında ve zor durumda insanların rücu et¬ 
tiği reistir. Buna berzer bir kavil ez-Zeccac'dan da nakledilmiştir. 
Buna göre "Samed", üstünde hiç kimsenin olmadığı ve ihtiyaç oldu¬ 
ğunda herkesin güvendiği kimsedir. 

Şimdi, birinci cümlede "Allahu ehadun" denilmesinin sebebini dü¬ 
şünelim. "Ehad" kelimesi yalnız Allah'ın Zâtına mahsus olduğun ve 
başkası için kullanılmayacağından bu kelime "ehadun" yani nekre 
(belirsiz) şekilde kullanılmıştır. Ama "Samed" kelimesi mahluk için 
de kullanılabildiğinden "Allah u es-Samedu", yeni ma’rife (belirli) şe¬ 
kilde "el" takısı ile kullanılmıştır. Yani "gerçek Samed Allah'tır" şek¬ 
lindedir. Mahluk bir yönden samed olsa da, başka yönden değildir; 
çünkü fânidir, bâki değildir, parçalara aynlabilir, taksim edilebilir, 
bileşik bir yapısı vardır, organlan parçalanabilir. Bazı mahluklar 
ona muhtaç olsa da, o da bir başka bakımdan diğer mahluklara 
muhtaçtır, önderliği izafidir, mutlak değildir. Bazılarından üstün 
olmasına rağmen, bazıları da ondan üstündür. Bazı mahlukun ihti¬ 
yaçlarına cevap verse de herkesin ihtiyacını karşılamaya gücü yet¬ 
mez. Bütün bunların tersine Allah'ın samed olması her bakımından 
kâmildir. Bütün dünya O na muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değil¬ 
dir. Dünyada herşey, her varlık, beka ve ihtiyaç için, şuurlu ve şuur¬ 
suz olarak O na rücu eder. Herkesin ihtiyacını O karşılar. O bâkidir, 
zevalsizdir. Rızklandınr, nzka muhtaç değildir. Tektir, bileşik olma¬ 
dığı için parçalanamaz ve taksim edilemez. Hâkimiyeti bütün kâinat 
üzerindedir ve herşeyden üstündür. Onun için Allah sadece Samed 
değil, asıl samed olandır, "es-Samed"tir. Yani gerçek samed olmak, 
tüm kemaliyle O na aittir. 

Onun es-Samed olması, benzersiz ve bir tek olması, hiç kimseye 
muhtaç olmayıp herkesin O na muhtaç olması gereken kimse de¬ 
mektir. "Es-Samed" iki ya da ikiden fazla zât olsa, herşeyden müs¬ 
tağni olması ve herkesin ihtiyacına cevap vermesi mümkün olamaz. 
Ayrıca, Onun es-Samed olması, mabud olarak da tek olduğunu gös¬ 
terir. Çünkü insan, ancak muhtaç olduğu kimseyi mabud olarak ka¬ 
bul eder. Bir zât ihtiyaca cevap vermiyorsa, aklı başında hiç kimse 
ona ibadet etmez. 
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3 O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.3 

4 Ve hiç bir şey O'nun dengi değildir.6 

AÇIKLAMA 

5. Müşrikler her devirde, ilah ın da insan cinsinden olduğu dü¬ 
şüncesine sahip olmuşlardır. O düşünceye göre, birçok tann vardır. 
Bunlar, tann ve tannça şeklinde iki cinstir. İnsanlar gibi evlenirler 
ve çocuklara sahip olarak nesillerini devam ettirirler. Müşrikler, 
Alemlerin Rabbı Allah'ı da bu cahilane düşünceler dışında bırakma¬ 
mışlardır. Allah'a da evlat nispet etmişlerdi. Arapların bu akidesi 
Kur'an-ı Kerim de şöyle açıklanmıştır: Onlar melekleri Allah'ın kızla- 
n zannederlerdi. Diğer enbiyanın ümmetleri de bu cehaletten kurtu¬ 
lamamışlardı. Onlar, bazı salih insanlan Allah'ın oğullan olarak ka¬ 
bul etmişlerdi. Bu hurafeler her zaman iki tip düşünceyle ifade edil¬ 
mişti. Bazılan, kimi insanlann Allah ile nesebi ilişkileri olduğuna 
inanmışlardı. Bazılan da kimi insanlan Allah'ın eviatığı olarak gör¬ 
müş, bu yönden oğlu olarak kabul etmişlerdi. Onlar bir kimseyi Al¬ 
lah'ın babası olarak nitelendirmeye ise hiçbir zaman cesaret edeme¬ 
mişlerdir. Ancak apaçıkür ve mantıklarının da zaruri sonucudur ki, 
eğer onlar Allah'ın üremeden münezzeh olduğuna inanmıyorlarsa 

ve O'nun evladı olmadığı için bir başkasını evlatlık edinmek ihtiya¬ 
cında olduğunu zannediyorlarsa; o zaman ister istemez Allah'ın da 
bir kimsenin (hâşâ) evlâdı olabileceğini kabul etmeleri gerekir. On¬ 
lar, ilah konusundaki düşünceleri nedeniyle Rasulullah'a önce Al¬ 

lah'ın nesebini, ikinci olarak da bu dünyayı kimden miras aldığım ve 

varislerinin kim olacağını sormuşlardır. 
Bu cahilane düşünceyi tahlil edersek, bunu kabullenen kişinin 

başka zanlan da kabul etmesi gerektiğini anlarız: 
a) Eğer Allah bir değilse ve pek çok cins ilahtan biriyse, aynca on¬ 

ların ilahlıklan Allah'ın sıfat, fiil ve yetkilerine ortak olmak şeklin¬ 
deyse, bu durumda Allah'ın sadece evladı değil, evlatlığını da ilah 
kabul etmek gerekir; çünkü evlatlık ancak aynı cinsten olabilir. Bu¬ 
nun sonucu olarak. Allah'ın cinsinden olan kimsenin de sıfatlan in¬ 

kar edilemez. 
b) Eğer erkek ve dişi ilah varsa, çocuk meydana gelebilmesi için 

aralannda cinsel birleşme olmalıdır. Hâşâ, bu kabul edilirse Allah'ın 
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maddî olduğunu ve bu maddeden bir de karısının bulunduğunu ka¬ 

bul etmek gerekir. 
c) İnsanlar fânidir. Bu nedenle nesillerinin devamı için cinsî bir¬ 

leşme yaparak ürerler. Eğer Allah'ın da ürediğine inanılıyorsa, 
O nun da (c.c) fâni olduğu (hâşâ) kabul edilmek zorunda kalınır. Bu¬ 
nun yanısıra, üreyen cinslerin bir başlangıç ve sonlan vardır. Onlar 
ne ezelî ne de ebedîdirler. Allah'ın ürediğine inanılırsa. O nun da bir 
başlangıcı ve sonu olduğunu kabul etmek zorunda kalınır. 

d) Evlatsız bir kimse, kendisine yardımcı olarak bir evlatlık alır. 
Böylece ölümden sonra kendisine varis olmasını sağlar. Dolayısıyla, 
eğer Allah için evlatlık kabul edilirse, evlatlık edinmek zorunda ka¬ 
lan insanların taşıdığı bütün zaafları Allah için de kabul etmek zo¬ 

runda kalınır. 
Bütün bu varsayımlar Allah'a "ehad" ve "es-Samed" denilerek kök 

ten çürütülmüştür. Buna rağmen surenin devamında aynca "do¬ 

ğurmamış, doğurulmamıştır" denilerek şüpheye hiç mahal bırakıl¬ 
mamıştır. Çünkü bunlar. Allah'ın Zâtı hakkmdaki şirkin en önemli 
sebepleriydi. Onun için Allah, Ihlas suresinde bu şirkleri reddet¬ 
mekle kalmadı. Kuran ın değişik yerlerinde çeşitli üsluplar ile bu 
konuya tekrar tekrar değindi ki, gerçek yerleşsin. Meselâ Nisa sure¬ 
sinde şöyle buyurulmuştur: "Ey Kitap Ehli, dininizde taşkınlık et¬ 
meyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Mer¬ 
yem oğlu Isa Mesih, sadece Allah ın elçisi. O nun Meryem e attığı ke¬ 
limesi ve O ndan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın. Allah üçtür 
demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah yal¬ 
nız bir tek tanrıdır. (Hâşâ) O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir..." 
(Nisa: 171). Saffet suresinde de şöyle buyurulmuştur "tyi bilin, onlar 

iftiraları yüzünden diyorlar ki, Allah doğurdu; Onlar elbette yalancı¬ 
dırlar" (Saffet: 151-152). Yine Saffet suresinde şöyle buyurulmuş¬ 
tur: "O nunla cinler arasında bir nesep uydurdular. Halbuki cinlere 

de onların getireceklerini bildirmiştir." (Saffet: 158). Zuhruf suresin¬ 
de şöyle buyurulmuştur: "Kullarından kendisine bir parça tasarla¬ 
dılar. insan gerçekten apaçık bir nankördür." (Zuhruf: 15). En am 

suresinde de: "Cinleri Allah’a ortak yaptılar. Halbuki onlan O yarat¬ 
mıştır. Bilmeden O na oğullar ve kızlar icat ettiler. Hâşâ, O onların 
ileri sürdüğü niteliklerden münezzehtir. Gökleri ve yeri yoktan var 

edendir. O nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur. 
Herşeyi o yaratmıştır. Ve O herşeyi bilendir." (En am: 100-101). En¬ 
biya suresinde şöyle buyurulmuştur. "Rahman çocuk edindi, dedi¬ 
ler. O yücedir. Hayır onlar, ikram edilmiş kullandır." (Enbiya:26). 
Yunus suresinde şöyle buyurulmuştur: "Allah çocuk edindi dediler. 
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Hâşâ, Allah bundan uzaktır. O zengindir. Göklerde ve yerde ne versa 
hepsi O'nundur. Bu hususta hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bil¬ 
mediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?" (Yunus:68) lsra suresinde de: 

"Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acizlikten ötürü bir yar¬ 
dımcısı bulunmayan Allah a hamdolsun de ve O nu gereği gibi tekbir 
et." (Isra: 111). Mü'minun suresinde: "Allah onların koştukları vasıf¬ 

lardan uzaktır." (Mü‘minun:91) buyurulmuştur. 
Bu ayetlerde, Allah'a evlat ve evlatlık nispet edenlerin akideleri 

her yönüyle reddedilmiştir. Bu akidenin yanlışlığının delilleri de 

açıklanmıştır. Aynı konuda bu ve diğer ayetler, Ihlas suresinin en iyi 
tefsirleridirler. 

6. Buradaki kelime ’küfüv'dür. Manası ”benzer"dir. Aynı rütbeli, 

eşit anlamlarına da kullanılır. Bundan maksat, kız ve erkeğin top¬ 
lumdaki seviyelerinin aynı olmasıdır. Bu ayetteki anlamı ise, kainat¬ 
ta hiç kimsenin Allah'ın benzeri olmadığı ve olamayacağıdır. Allah gi¬ 

bi ve aynı rütbede, özelliklerde, fiil Ve kudretlerde O nunla hiç kimse 
benzer olamaz. 

İHLAS SURESİNİN SONU 
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113-114 
• 

FELAK-NAS 

(MUAVEZETEYN) 
SURELERİ 

GİRİŞ 

Adı: Kuranın bu son iki suresi, ayrı ayn iki sure ise de ve 

Kuran da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve ko¬ 
nularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "mua- 
vezeteyn" denilmiştir. Yani "sığınma'1 sureleri ismini almışlardır. 
İmam Bey haki, Delâilul Nübüvvede şöyle yazar: "Bunlar bir arada 
nazil olmuşlardır. Onun için isimleri ortaktır ve muavezeteyn'dir." 
Biz de bu nedenle iki surenin girişini ortak yapıyoruz. Çünkü bu su¬ 
relerle ilgili konular aynıdır. Fakat meal ve tefsirlerini ilerde ayn ayn 
yapacağız. 

Nüzul Zamanı: Haşan Basri, İkrime, Ata ve Cabir b. Zeyd, bu sure¬ 

lerin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Ibni Abbas'tan da aynı kavil 
nakledilmiştir. Ama Ibni Abbas'ın bir diğer kavli olarak bu surelerin 
Medenî olduğu da rivayet edilmiştir. Aynı kavil Ibni Zübeyr ve Kata 

de den de mervîdir. Bunu destekleyen bir hadisi Müslim, Tirmizî, 
Neseî, Ahmed b. Hanbel, Ukbe b. Amir den rivayet etmişlerdir. Bu 

hadiste Rasulullah Ukbe'ye şöyle buyurmuştur: "Haberin var mı, 
bana bu gece emsali olmayan ayetler nazil oldu. Bunlar Felak ve 
Nas tır. Bu hadise dayanarak bu surelerin Medenî olduğu söylen¬ 
miştir. Çünkü Ukbe b. Amir, hicretten sonra Medine'de müslüman 

olmuştur. Ebu Davud ve Neseî de Ukbe'nin beyanını nakletmişler- 
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dir. Bu kavil destekleyen ikinci rivayeti lbni Sa'd, Bağavî Mahî el- 
Sünne'de, İmam Nesefi. Hafız lbni Hacer, Hafız Bedrettin Aynî, Abd 
b. Humayd vs. nakletmişlerdir: "Medine’de yahudiler Rasulullah'a 

sihir yaptılar. Bu nedenle Rasulullah hastalandı. Bunun üzerine Fe- 
lak ve Nas sureleri nazil oldu." İbn Sa'd Vakıdî den bu olayın Hicri 
7'de vukubulduğunu rivayet etmiştir. Süfyan b. Uyeyne buna daya¬ 
narak Felak ve Nas surelerini Medenî olarak kabul etmiştir. 

lhlas suresinin girişinde de açıkladığımız gibi, bir sure veya ayetin 
Alan yerde, Alan olay üzerine nazil olduğu söylenmişse bunun anla¬ 
mı, o sure veya ayetin o anda ilk defa nazil olduğu değildir. Bazen da¬ 

ha önce nazil olmuş bir sure veya ayetin, bir olay nedeniyle Rasulul¬ 

lah’a tekrar okuması bildirildiği için muhataplara cevap olarak 
okunduğundan bu ayet veya surenin o anda yeni nazil oldukları 
zannedilir. Bize göre Muavezeteyn için de aynı şey geçerlidir. Surele¬ 

rin muhtevası açıkça Mekke döneminin başlangıcında nazil olduk¬ 
larını göstermektedir. O zamanlar Rasulullah'a muhalefet şiddet¬ 
lenmişti. Çok sonra Medine’de Yahudilerin, münafıkların ve müş¬ 
riklerin muhalefeti şiddetlendiğinde Rasulullah'a aynı sureler işaret 
edilmiş ve Ukbe’nin de rivayet ettiği gibi bu sureleri okuması telkin 

edilmiştir. 

Rasulullah’a sihir yapılıp hasta edildiği için bir ara, içinde sıkıntı 
şiddetlendi. O zaman Cebrail (a.s) Allah'ın emriyle gelerek Felak ve 
Nas surelerini okumasım tavsiye etti. Onun için bize göre bu surele¬ 
rin Mekkı olduğunu söyleyenlerin sözü daha doğrudur. Bu surelerin 
sadece sihir hakkında nazil olduğunu düşünmeye, Felak suresinde 

sadece bir tek ayetin sihirle ilgili olması, diğer ayetlerin ise sihirle il¬ 
gili olmaması engeldir. Aynca Nas suresinin bütününün de sihirle il¬ 

gisi yoktur. 

Konusu: Mekke'de bu iki surenin nazil olduğu dönem, İslâmî da¬ 
vetin başlarında kafirlerin anlar gibi Rasulullah'ın başına üşüştük¬ 

leri zamana denk düşer. O dönemde, İslâmî davet yayıldıkça Ku- 
reyş'in muhalefeti de şiddetleniyordu. Rasulullah ile uzlaşabilme 
ümidi taşıyorlarken yaptıklan muhalefet o kadar şiddetli değildi. 
Ama Rasulullah din hakkında uzlaşma olamayacağını açıklayarak 
kafirlerin ümidini kestiğinde Kafirun suresinde de: Sizin taptiklan- 
nıza ibadet edenlerden değilim. Benim ibadet ettiğime de sizler iba¬ 

det edenlerden değilsiniz. Onun için benim yolum, sizin yolunuzdan 
ayndır." denildikten sonra kafirlerin düşmanlığı zirveye ulaşmıştı. 
Özellikle, kafir ailelere mensup olup da İslam'ı kabul edenlerin (ka- 

dm-erkek, oğlan-kız) durumu, bu kafir aileleri çileden çıkanyordu. 
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Her ev Rasulullaha cephe almıştı. Bu arada Rasulullah’ı öldürmeyi 
tasarlıyorlar ve Haşimoğullan intikam almasın diye kimin öldürdü¬ 
ğünün bilinemeyeceği gece karanlığında bu işi gerçekleştirmeyi 

planlıyorlardı. Ayrıca ölsün, hastalansın veya deli olsun diye Rasu- 
lullaha sihir de yapıyorlardı. Cinlerden ve insanlardan şeytanlar, 
Rasulullah a düşmanlık etmeleri ve ondan uzak durmaları için hal¬ 
kın kalbine vesvese vermek üzere yayılmışlardı. Pek çoklarının kal¬ 
binde haset ateşi yanıyordu. Çünkü kendi kabilelerinden başka bir 
kabilenin kendilerini geçmesine dayanamıyorlardı. Ebu Cehil, Ra- 
sulullaha olan muhalefetini şöyle açıklamıştı: "Bizimle Abdu Menaf 
(Rasulullahın kabilesi) arasında yanş vardır. Onlar yedirir, biz de 
yediririz. Onlar binek verir, biz de veririz. Onlar bağışta bulunur, biz 
de bulunuruz. Biz ve onlar şerefli olma bakımından hep eşit olduk. 
Şimdi onlar. 'Bize bir peygamber geldi ve gökten vahiy alıyor.1 diyor¬ 
lar. Bu konuda onlarla nasıl yarışabiliriz? Allah a yemin ederim ki, 

kesinlikle ona inanmayacak ve onu tasdik etmeyeceğiz.” (İbni Hi- 
şam, C.l, sh. 337-338) 

Yukardaki şartlarda Rasulullah a şöyle söylemesi emredilmiştir: 
"Onlara de ki; ben doğmakta olan sabahm Rabbine sığınırım, mah¬ 
lukların şerrinden, gece karanlığının şerrinden, büyücülerin şerrin¬ 

den, hased edenlerin şerrinden. Ve onlara de ki; insanların Rabbi ne 
sığınırım, insanlann Meliki ne, ilahı na. Vesvesecinin şerrinden. 
Cinlerden şeytan; veya insanlardan şeytan olsun." Aynı şekilde, Fi¬ 
ravun Hz. Musa'yı öldürmek istediğinde Hz. Musa'ya şöyle buyurul- 
muştün "....hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rab- 
bim, sizin de Rabbinize sığındım." (Mü min: 26). "Ben, beni taşlama¬ 

nızdan, benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığındım" (Duhan: 20). 

Bu iki olaydan da anlışılıyor ki, Allah’ın peygamberleri yoksul du¬ 

rumda iken ve ellerinde imkan yokken, çok kuvvetli kafirlere karşı fi¬ 
ilî mücadeleyi başlatmamışlardır. Yukardaki iki olayda da, düşman¬ 
lan hakka davet ederek doğru yolu gösterdikleri açıktır. Bu peygam¬ 
berler, dayanabilecekleri hiçbir maddi imkana sahip olmamalanna 

rağmen sözkonusu iki olayda da düşmanlannı tehdit etmiş ve kor¬ 
kutmuşlardır. Buna karşılık sadece: "Size karşı kainatın Rabbine sı¬ 

ğındık" demişlerdir. Apaçıktır ki böyle bir sebatı, Rabb'in en büyük 
kuvvet sahibi olduğuna inanan bir kişi gösterebilir. "Ben, hak keli¬ 
meden hiçbir taviz veremem, ne yapacağınız umurumda değil" diye¬ 

bilecek kişi de, işte böyle bir imana sahip olan kişidir. Çünkü o, ken¬ 
disinin ve bütün kainatın Rabb ine sığınmaktan başka güvenceye 

ihtiyaç duymayacak iman seviyesindedir. 



316 TEFHİMU'L KUR AN 113-114/ Muavezeteyn Sureleri 

Muavezeteyn’in Kur'an’dan olup olmaması meselesi: 
Bu iki surenin konusunu ve muhtevasını anlamak için yu kardaki 

bilgiler yeterlidir. Ama hadis ve tefsir kitaplarında, üç konu hakkın¬ 
da bazı münakaşa ve şüphelerin meydana geldiği yazılıdır. Onun 

için burada o şüpheleri ortadan kaldırmayı gerekli gördük. 
Bunlardan birincisi, bu surelerin Kur an dan olduğu ve bunun da 

isbatlandığı; dolayısıyla şüpheye mahal olmadığıdır. Bu meselenin 
meydana gelmesinin sebebi lbn Mes'ud gibi yüksek seviyeli bir sa- 
habîden menkul müteaddid rivayetlerde onun, bu iki sureyi 
Kurandan saymadığı ve mushafına da almadığının kayıtlı bulun¬ 
masıdır. imam Ahmed, Bezzar, Taberanî, lbn Merduye, Ebu Ya la, 
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Humeydı, Ebu Nuaym, lbni 
Mes'ud'dan nakletmişlerdir. Bu rivayetlerde lbni Mes'ud'un bu su¬ 
releri Kurandan sadece çıkardığı değil, aynı zamanda şöyle dediği 
de nakledilin "Kur an dan olmayanı O na karıştırmayın. Bu iki sure 

Kur an dan değildir. Allah, Rasulullah’a, bu kelimelerle kendisine 

sığınmasını emretti ". Bazı rivayetlerde de bu sureleri namazda oku¬ 

madığı kayıtlıdır. 
Bazı İslam düşmanlan bu rivayetlere dayanarak, Allah'ın kitabı¬ 

nın korunmuş olması hakkında şüpheler uyandırma fırsatı bul¬ 
muşlardır. Onlar şöyle iddia etmişlerdin "lbn Mes'ud gibi bir sahabi 

bu surelerin Kuran a eklendiğini söylüyorsa, kimbilir daha neler ek¬ 
lenmiş ya da çıkarılmıştır?" Kadı Ebubekir El-Bakıllanî ve Kadı lyaz 
v.s. bu ithamdan kurtulmak için lbn Mes’ud’dan gelen rivayetleri 
şöyle tevil etmişlerdin "lbn Mes'ud, Muavezeteyn'in Kur an dan ol¬ 
duğunu inkar etmezdi ama kendi mushafına yazmayı reddetti. Çün¬ 
kü mushafına sadece Rasulullah'ın izin verdiklerini yazardı. Bu su¬ 

reler hakkındaki Rasulullah'ın izni kendisine ulaşmadığı için mua- 
vezeteyn'i yazmamıştır." Ancak bu tevil doğru değildir. Çünkü sahih 
senetlerle gelen rivayetlerde lbn Mes'ud'un bu surelerin Kurandan 
olduğunu inkar ettiği sabittir. Diğer büyüklerden imam Nevevı, lbn 
Hazm, Fahruddin Razi ise lbn Mes'ud'un söylediği sözleri yalan ka¬ 
bul etmişlerdir. Fakat tarihi gerçekleri hiçbirşeye istinat etmeden 

reddetmek ilmi bir tavır değildir. 
lbn Mes'ud'dan gelen bu rivayetlerden dolayı Kur an hakkında 

oluşan şüphelere doğru cevap nedir? Bu sorunun pekçok cevabı ola¬ 

bilir. Onlan aşağıda açıklıyoruz: 
1) Hafız Bezzar, kendi Müsnedi'nde lbn Mesud'un bu sözünü nak¬ 

lettikten sonra, bu görüşte yalnız olduğunu ve hiçbir sahabinin bu 

görüşe katılmadığını belirtmiştir. 
2) Sahabe-i Kiram ın hepsinin ittifakı ile, üçüncü halife Osman'ın 
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(r.a.) hazırlattığı ve İslam ülkelerinin değişik yerlerine gönderilen 
Kur an nüshalarında bu iki sure mevcuttur. 

3) Rasulullah döneminden bu güne kadar bütün İslam dünyasın¬ 
da, iki sureyi de ihtiva eden bu mushaf üzerinde icma edilmiştir. Sa¬ 
dece lbn Mesud'un görüşü farklıdır. Ama ne kadar seviyeli sahabi 
olursa olsun çoğunluğun görüşü karşısında O nun görüşü pek de¬ 
ğer taşımaz. 

4) Rasulullah'tan nakledilen pek çok rivayette Rasulullahın bu 
sureleri namazda okuduğu ve başkalarına da tavsiye ettiği sabittir. 
Rasulullah bu sureleri. Kuranın sureleri olarak başkalarına da öğ¬ 
retmiştir. Aşağıdaki önrekleri inceleyelim: 

Müslim, Ahmed, Tirmizî ve Neseı'nin Ukbe b. Amr’dan naklettiği¬ 

ne göre Rasulullah, Felak ve Nas sureleri hakkında şöyle buyurmuş¬ 
tun "Bu gece bana bu ayetler nazil oldu." Neseı'nin bir diğer rivayeti 
yine Ukbe b. Amr'dan mervidir: "Rasulullah bu iki sureyi sabah na¬ 

mazında okumuştur. Ibn Hibban da Ukbeden şöyle nakletmiştir: 
"Rasulullah, mümkün olduğu kadar bu iki sureyi okumayı terket- 
meyin buyurdu." Said b. Mansur, Muaz b. Cebel den şöyle naklet¬ 

miştir: "Rasulullah namazda bu sureleri okumuştu." İmam Ahmed, 
Müsnedi'nde sahih senetlerle diğer bir sahabeden de, aynı şekilde 
Rasulullah ın O na şöyle söylediğini nakletmiştir: "Namaz kıldığında 
bu iki sureyi oku." Ahmed, Ebu Davud ve Neseı, Rasulullah ın Uk- 

be ye şöyle buyurduğunu naklederler: "Sana iki sure öğreteyim mi? 
Onlar en iyi surelerdendirler." Ukbe: "Ya Rasulallah, evet" dedi. Bu¬ 
nun üzerine Rasulullah O na Muavezeteyn'i okudu. Daha sonra na¬ 
maza kalktıklarında Rasulullah bu iki sureyi namazda da okudu. 
Namazdan döndükten sonra, geçerken O na şöyle sordu: "Ya Ukbe, 
nasıl buldun?"’ Sonra O na uyumadan önce ve uykudan kalktıktan 
sonra bu iki sureyi okumasını söyledi. Müsned-i Ahmed, Ebu Da¬ 
vud, Tirmizî ve Neseı de Ukbe b. Amr'uı bir rivayeti de şöyledin "Ra¬ 
sulullah her namazdan sonra Muavazat'ı (yani lhlas ve Muaveze- 

teyn) surelerini okumasını tavsiye etmişti." Neseı, Ibn Merduye ve 
Hakim, Ukbe b. Amr'dan şunu nakletmişlerdir: "Birgün Rasulullah 

binek üzerinde yol alıyordu. Ben de yanında yürümekteydim. Ben 
şöyle dedim: "Bana Yunus veya Hud suresini öğretir misiniz?". Ra¬ 
sulullah şöyle buyurdu: "Allah indinde kul için Felak suresinden da¬ 
ha faydalı bir şey yoktur." Neseı, Beyhakî, Bağavî ve lbn Sa’d; Abdul¬ 
lah lbn Abis el Cüheynî den Rasulullah ın şöyle buyurduğunu nak¬ 
letmişlerdir: "lbn Abis sana, kendisi ile Allah a sığınacağın araç nedir 
söyleyeyim mi?" Ben Tabi, Ya Rasulallah" dedim. Rasulullah "Felak 
ve Nas sureleri" buyurdu. İbni Merduye Ümmü Selemeden, "Allah'ın 
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en sevdiği sureler Felak ve Nas sureleridir' diye nakletmişlerdir. 
Burada Ibn Mes’ud’un bu iki sureyi Kur an dan saymama yanılgı¬ 

sına niçin düştüğü sorulabilir. Bu sorunun cevabı olabilecek iki ri¬ 
vayeti ortaya koyabiliriz. Birincisine göre lbn Mes’ud şöyle demiştir: 
"Rasulullah’a bu şekilde Allah a sığın diye emir verilmiştir." Diğer ri¬ 
vayeti çeşitli senetlerle Buhari, Ahmed Müsnedinde, Hafız Ebubekir 

el-Humeydi Müsned inde, Ebu Nuaym, El-Müstahreç isimli Müs- 
ned'inde ve Nesei, Sünen'inde Zir b. Hubeyş çeşitli kelime değişiklik¬ 
leri ile, sahabe arasında Kur an ilimleri balonundan önemli yeri olan 
Ubey b. Ka’b'tan nakletmiştir. Zir b. Hubeyş şöyle demiştir: "Ben 
Ubey'e, Kardeşiniz lbn Mes'ud şöyle şöyle diyor. Siz bu söz hakkında 

ne diyorsunuz? dedim. O şöyle cevap verdi: "Rasulullah’a bu konuda 
sormuştum. Rasulullah bana - Kul(de)- dedi. Ben de -kul- dedim. 
Onun için biz de Rasulullah ın dediği gibi diyoruz." imam Ahmed, 
Ubey den şöyle rivayet etmiştir: "Ben şehadet ederim ki Rasulullah 
bana, Cebrail’in kendisine -kul euzu bi rabbi’l felak- dediğini, onun 
için bu şekilde söylediğini belirtti. Cebrail, -Kul euzu bi rabbi’n nas- 
dediğinde Rasulullah da bu şekilde söyledi. Dolayısıyla biz de Rasu- 

lullah’m dediği gibi diyoruz." Bu iki tür rivayet üzerinde düşünür¬ 
sek, lbn Mes'ud'un bu iki suredeki -kul- kelimesini görerek yanılgıya 
düştüğünü ve Rasulullah’a -euzu bi rabbi'l felak- ve -euzu bi rabb'in 
nas- demesinin emredildiğini zannettiği sonucuna vannz. Aynca 
Rasulullah'a bu konuda sormaya da ihtiyaç duymadı. Ubey b. 
Kab ın aklına bu soru gelip sorunca, Rasulullah ona, Cebrail'in ken¬ 
disine -Kul- dediği için O da -kul- dediğini açıkladı. Bu şöyle izah edi¬ 
lebilir: Bir kimseye bir şeyi emretmek kastedildiğinde şöyle denir: 

"De, ben sığınırım." Ama bunu okuyan kişi "De, ben sığınırım" de¬ 

mez. Sadece “sığınırım" der. Bunun tersine, en üst makamdan bir 
peygambere bu kelime mesaj olarak geldiğinde onu iletirken şöyle 
der: "De, ben sığınırım." Çünkü bu mesaj peygambere sadece kendi¬ 
si için değil, başkaları için de geldiğinden, geldiği gibi ve eksiltmeden 
onlara iletmek durumundadır. Bu iki surenin başında -kul-kelime- 
sinin bulunması bu kelamın vahiy olduğuna ve Rasulullah’a geldiği 
gibi iletildiğine açık delildir. Bu, sadece Rasulullah’a verilmiş bir 
emir değildi. Kur an ı Kerim de bu iki surenin yanı sıra 330 ayet de - 
kul- kelimesi ile başlar. Bu durum, sözkonusu kelamın vahiy oldu¬ 

ğuna ve Rasulullah m da aynen iletmekle görevli bulunduğuna delil¬ 
dir. Yoksa, -kul- sadece emir olsaydı, o zaman Rasulullah -kul- keli¬ 
mesini hazfeder ve sadece emredileni iletirdi. Onu aynca Kur an a da 
yazdırmazdı. O emri sadece Rasulullah yerine getirmekle yetinir¬ 
di. 
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Burada bir kimse düşünürse, sahabeyi masum zannetmenin ve 
onların sözleri arasında yanlış birşey bulunduğunda bunu ifade 
edenleri saygısızlıkla itham etmenin ne kadar yanlış olduğunu açık¬ 

ça anlar. Bu olayda İbn Mesud gibi ileri gelen sahabelerden birinin 
Kuran ın iki suresi hakkında ne kadar büyük bir yanılgıya düştüğü¬ 
nü görüyoruz. Böyle bir yanlışı İbn Mesud gibi büyük bir sahabe ya¬ 

parsa, diğer ashabın da yanlışlık yapabileceği öncelikle mümkün¬ 
dür. Biz ilmi bakımdan onlann görüşleri hakkında araştırma ve tar¬ 
tışma yapabiliriz. Bir sahabenin sözüne, eğer yanlışsa yanlış da di¬ 
yebiliriz. Ama bir kimse, onların yanlış sözlerine yanlış demekten 
öteye giderek, onlara dil uzatırsa o zaman büyük bir zulüm işlemiş 
olur. Müfessirler ve Muhadissler, ibn Mes'ud'un bu iki sure halikın¬ 

daki görüşüne yanlış demişler, ancak hiçbiri, lbni Mesud un bu iki 
sureyi Kuran‘dan kabul etmemekle kafir olduğunu söylemeye cesa¬ 

ret edememiştir. 

Resulullah’a Sihir Tesiri: 
Bu surelerle ilgili ikinci mesele, rivayetlere göre, Rasulullah'a si¬ 

hir yapılmış olması ve Rasulullah'ın bu sihrin tesiriyle hastalanması 

olayıdır. Rivayete göre, bu tesiri yok etmek için Cebrail Felak ve Nas 
surelerini getirmiştir. Eski ve yeni dönemdeki pek çok rasyonalist bu 
olaya itiraz etmişlerdir. Onlar, bu rivayetler kabul edilirse bütün şe¬ 

riatın şüpheye düşeceğini söylemişlerdir. Onlara göre, Rasulullah’a 
sihrin tesiri olduysa ki rivayetlere bakılırsa olmuş; o zaman Rasulul- 
lah'ın muhaliflerinin sihir tesiriyle, Rasulullah’a istediklerini söyle¬ 
tip yaptırdıkları reddedilemez. Aynca Rasulullah'ın getirdiklerinin 
ne kadarının Allah’a ait olduğu, ne kadarının sihir tesiriyle söyletene 

eıit olduğu bilinemez. Onlara göre eğer bu rivayetler kabul edilirse 
Rasulullah’ın kendisini peygamber zannetiği ve kendisine melek gf- 
liyor sandığı da söylenmek zorunda kalınır. Yine onlara göre RasO- 
lullah'a sihrin etki yaptığını söyleyenlerin delilleri ile Kur an ın be¬ 
yan lan çelişki arzetmektedir. Kur an da kafirlerin iddiası olarak Ra- 
sulullah'ı sihre uğramakla nitelendirdikleri açıklanmıştır, "...o za¬ 
limlerin; siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz’ 
dediklerini gayet iyi biliyoruz.’’ (Isra 47). Eğer bu hadise kabul edilir¬ 
se Kur an kafirlerin iddiasını tasdik etmiş olur. 

Bu mesele hakkında araştırma yapmak için önce, Rasulullah'a si¬ 
hir yapılıp yapılmadığını ve bunun tesiri altında kalıp kalmadığını 
tarihi senetlerle tesbit etmek gerekir. Eğer bu rivayetler doğruysa o 
zaman olayın mahiyetinin ne olduğuna bakanz. Daha sonra da, bu 
tarihi senetlere yapılan itirazların ne kadar haklı olduğuna bakmak 
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gerekir. 
İlk çağlardaki Müslüman ulema, doğruluk konusundaki aşın ti¬ 

tizliklerinden dolayı hiçbir zaman gerçekleri saklamaya çalışmamış¬ 

lardır. Tarihi olaylan eksiksiz olarak gelecek nesillere ulaştırmışlar¬ 
dır. Sonraki nesillere aktanlan bu gerçeklerin ne gibi ters sonuçlar 
çıkanlmasma sebep olabileceğine aldırmadan gerçek ne ise olduğu 

gibi aktarmışlardır. Eğer bu olay senet ile ve pekçok şehadet ile is- 
batlanmışsa, o zaman dürüst bir ilim adamının bazı kötü neticelere 
bakarak bu tarihi olaylan inkar etmesi doğru değildir. Bunun yanı- 
sıra tarihte vuku bulan kadan ile yetinmeyerek kıyas yoluyla olayla- 
n abartmak da doğru bir davranış değildir. Dürüst tavır tarihi olay¬ 
lan tarih olarak kabul ederek yola çıkan gerçekleri ortaya koymak¬ 

tır. 
Tarthi bakımdan, Rasulullah'a sihir yapıldığı ve Rasulullah'ın 

bundan etkilendiği doğrudur. Bunu, ilmi eleştiriye tabi tutar ve yan¬ 

lış kabul edersek, hiçbir tarihi olayı vuku bulmuş olarak kabul ede¬ 
meyiz. Bu olay Hz. Aişe, Zeyd b. Erkam ve lbn Abbas'tan, Buhari, 
Müslim. Nesei, lbn Mace, .İmam Ahmed, Abdurrezzak Humeydi, 
Beyhaki, Taberani, lbn Sa'd, lbn Merduye, lbn Ebi Şeybe, Hakim, 
Abd b. Humayd v.s. muhaddisler tarafından bu kadar çeşitli ve mü¬ 

teaddit senetlerle nakledilmiştir ki, olay mütevatir seviyeye ulaşmış¬ 
tır. Eğer bir rivayet kendi başına bir haberse fakat aynntısı diğerri- 
vayetlerde varsa, onlan bir araya getirerek bir tek rivayet haline dö¬ 

nüştürebiliriz. Aşağıda bu konudaki örneği zikredeceğiz: 
Hudeybiye antlaşmasından sonra Rasulullah (s.a) Medine'ye 

döndü. Hicri 7 de, Muharrem ayında Hayber yahudilerine Medi¬ 
ne'den bir heyet gitti. Heyet oradaki meşhur sihirbaz Lübeyd b. Asım 

ile görüştü. Bu kişi bir Ensar kabilesi olan Ben-i Züreyk'tendi.f) He¬ 
yet Lübeyd e şöyle dedi: "Muhammed bize ne yaptı, biliyor musun? 
Pekçok kere O na sihir yapmaya çalıştık ama başaramadık. Şimdi 

sana geldik. Çünkü sen bizden daha büyük sihirbazsın. Şu üç altını 
kabul et ve Muhammed'e kuvvetli bir sihir yap.!'* O dönemde Rasu¬ 
lullah'a yahudi bir çocuk hizmet ediyordu. Onlar bu çocuk aracılı¬ 
ğıyla Rasulullah'ın tarağını ve saç tellerini ele geçirdiler. Lübeyd, bu 

saç tellerini ve tarağı kullanarak Rasulullah'a sihir yaptı. Bazı riva- 

(•) Bazı rivayetlere göre o Yahudi idi. Bazılarına göre ise o münafıktı ve Yahudilerle 
müttefikti. Ama herkes Beni Züreyk'ten olduğunda birleşir. Ancak Beni Züreyk 
isminde bir Yahudi kabilesi olmadığı bilinen bir şeydir, bu kabile Ensann Hazreç 
Kabilelerinden birisiydi. Bu kişi ya Medine'de Yahudilerdendi. ya da Yahudilerin 
müttefiği idi. Bu nedenle kendisi Yahudi sanılmıştır. Ama ona münafık denmesi 
gösteriyor ki, o, zahiren Müslü mani ardandı. 



Cüz : 30 TEFHİMUT, KUR’AN 321 

yetlere göre sihirbaz Lübeyd b. Asım dı. Bazılarına göre onun kızkar- 
deşleri daha büyük sihirbazdı. Bu nedenle Lübeyd, sihri onlara yap¬ 
tırmıştı. Her halükarda sihir yapılmış ve hurmadan bir kılıf içine yer¬ 
leştirilmişti. Lübeyd, bu sihri, Beni Züreyk'a ait olan Zervan veya ZI- 
ervan isimli kuyunun içine bir taşın altına sıkıştırmıştı. Sihrin Ra- 
sulullah'a tesir etmesi bir yıl almıştı. Senenin ikinci yansında Rasu- 
luliah m mizacında bir değişiklik görülmeye başlandı. Son kırk gün 
şiddeti arttı. Son üç gün ise çok şiddetlendi. Ama en büyük tesiri Ra- 
sulullah'm içinde büyük bir sıkıntı hissetmesi şeklinde oluyordu. 
Bazen yapmadığı bir işi yaptığım zannediyordu. Hanımlarım ziyaret 
etmeyi düşündüğü halde ziyaret ettiğini sanıyordu. Bazan da gördü¬ 
ğü bir şeyden şüphe ediyordu. Bir şeyi gördüğünü zannediyor, oysa 

görmemiş olduğunu hatırlamıyordu. Ama bu sihir O'nun sadece za¬ 
tına mahsustu. Hatta baş kal an O’nun bu durumunu farketme iniş¬ 
lerdi bile. Nübüvvet görevini ifa bakımından O na (a.s) hiçbir halel 

gelmemiştir. O dönemde Rasulullah in bir ayeti unuttuğu ya da yan¬ 
lış okuduğuna dair hiçbir rivayet gelmemiştir. Sohbet, vaaz ve hut¬ 
belerinde aylan bir talimat verdiğine dair de bir rivayet yoktur. Hak¬ 
kında vahiy olmayan bir konuda vahiy ileri sürdüğüne rastlanma¬ 
mıştır. Namaz kılmadığı halde kıldığım zannettiği görülmemiştir. 
Eğer böyle bir şey olsaydı, bütün Arabistan'da herkesin haberi olur 
ve sihirin Rasulullah ı yendiği çabucak yayılırdı. Rasulullah in nü¬ 
büvvet görevi bu sihirden hiç etkilenmedi. Yalnız kendi şahsi haya¬ 
tında bir miktar etkilenme olmuştur. Bir gün Rasulullah, Hz. Ai- 
şe'nin evindeydi. O gün Allah a tekrar tekrar dua etmişti. Bu sırada 
uykuya daldı. Uyandığında Hz. Aişe'ye "Ben Allah'a solduğum soru 
nun cevabını aklım" dedi. Hz. Aişe "o nedir?" diye sordu. Rasulullah 

şöyle buyurdu: "lld kişi (yani melekler iki insan şeklinde) bana geldi. 
Birisi başımın, diğeri ayaklarımın tarafında durdu. Birincisi diğeri¬ 
ne sordu. O'na ne oldu? öbürü cevap verdi: Buna sihir yapılmış. Bi¬ 
rincisi sordu:O na kim sihir yaptı? Öbürü cevap verdi: Lübeyd b. 
Asım. Birincisi sordu: ne içinde? öbürü cevap vereli: Tarak ve saçlar 
bir erkek hurma içinde. Birincisi sordu: o nerede? öbürü cevap ver¬ 

di: Beni Züreyk'in kuyusu Zervan (veya 25-ervan) içinde, bir taşın al¬ 
tında. Birincisi sordu: Ne yapmak? öbürü cevap verdi: Kuyunun su¬ 
yunu boşaltarak onu taşın altından çıkarmalı." Rasulullah; Hz. Ali, 

Ammar b. Yasir ve Zübeyr'i gönderdi. Onlarla birlikte Cübeyr b. Iyaz 
el-Zurkî'yi ve Kays b. Muhsin el-Zurki'yi de gönderdi. (Yani Beni Zü¬ 
reyk'in iki mensubunu da gönderdi.) Rasulullah daha sonra kendisi 
de birkaç ashabla oraya geldi. Kuyunun suyu boşaltılarak taşın al¬ 
tındaki kılıf çıkarıldı. Kılıfın içinde tarak ve saçlarla birlikte, bir ip 
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üzerinde onbir düğüm ve mumdan bir putçuk buldular. Bu putçu- 
ğun üzerine de iğneler batırılmıştı. Cebrail gelerek Rasulullah'a 
"Muavezeteyni oku "dedi. Rasulullah'ın her iki ayeti okuyuşunda bir 

düğüm çözülüyor, putçuk üzerindeki iğnelerden bir tanesi de çıkı¬ 
yordu. Son ayete gelindiğinde düğümler çözülmüş ve iğneler çıkmış¬ 
tı. Rasulullah sihrin tesirinden kurtulduğu için, kendisini bağlar¬ 

dan kurtulmuş gibi hissetti. Daha sonra Lübeyd i çağırarak sorguya 
çekti. Lübeyd suçunu itiraf etti. Rasululllah da onu serbest bıraktı. 
Çünkü kendi kişisel meselesi için kimseden intikam almazdı. Aynca 
olayı duyanlar Lübeyd'i öldürmesinler diye çevresindekilere bu olayı 
yaymamalarını tenbih etti. Rasulullah'a yapılan sihir hakkında riva¬ 

yet edilen olayın tamamı budur. Bu rivayetten, sihir sonucunda Ra- 
sulullah'ın risaletinde eksiklik meydana geldiğinin çıkarılması 
mümkün değildir. Rasulullah'ın bir insan olarak Uhud savaşında 
görüldüğü gibi yara alması, bir hadis te sabit olduğu gibi; attan dü¬ 
şerek yaralanması, yine hadis te sabit olduğu üzere; akrep tarafın¬ 
dan ısırılması O nun (a.s) nübüvvet görevini etkilemediği gibi Al¬ 
lah'ın O’nu koruma altına almış olması ilkesine de ters düşmez. 
Çünkü Allah, Onun Peygamberliğini koruma altına almıştır. Bu ne¬ 
denle Rasulullah'ın şahsi yönü sihir altında kalmış olarak hastala¬ 
nabilir. Yani Rasulullah’a sihrin tesir etmesi mümkündür. Bu 
Kur'an-ı Kerimle sabittir. Mesela A'raf suresinde Hz. Musa'nın kar¬ 
şısındaki Firavun un sihirbazlarının oradaki binlerce kişiyi sihirle- 
yebildikleri açıklanmıştır. (A raf, 116) Taha suresinde ise sihirbazlar 
iplerini ve sopalarını yere attıklarında bunların sadece diğer insan¬ 
lara değil, Hz. Musa'ya da yılan gibi göründükleri; sopa ve iplerin 
kendisine koşarak geldiğini gören Hz. Musa'nın da korktuğu ifade 

edilmiştir. Hatta Allah O na "Korkma, sen galip geleceksin, âsânı 
at!." demiştir fTaha, 66-67). Bu durumda Rasulullah'ın sihirden et¬ 
kilendiğini söylemekle. Mekkeli müşriklerin iddiasını tasdik etmiş 
olacağız ithamına cevabımız şöyledir: Kafirler, Rasulullah ı sihirlen- 
miş olarak nitelerken, O nun sihirden etkilenerek hastalanmasını 
kastetmiyorlardı. Kafirler Rasulullah'ın sihir etkisi altında mecnun 

olduğunu ve nübüvvet iddiası ile cennet ve cehennem efsaneleri an¬ 
lattığını söylüyorlardı. Tarihen sabit olduğu üzere, Rasulullah'ın si¬ 
hirden etkilenmesi sadece şahsi yönüyle sınırlı kalmış, nübüvvet gö¬ 

revi bundan kesinlikle etkilenmemiştir. Zaten kafirler de O'nun sihir 
etkisi altında kalmasını birinci anlamda anlamıyorlardı. 

Bir de şu görüş ileri sürülmektedir. Bazıları sihrin bir evham ol¬ 
duğunu söylemektedirler. Bu görüş, sihirbazların etkisinin bilimsel 

olarak izah edilmemesine dayanır. Ancak, bu dünyada o kadar çok 
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müşahade ve tecrübe vardır ki. nasıl meydana geldikleri bilimsel 
olarak izah edilememektedir. Bir olayı açıklamaya gücümüz yetmi¬ 
yor diye, onun meydana gelmiş olmasını nasıl inkar edebiliriz? Sihir 

aslında psikolojik bir haldir. Nefsin etkilenmesinden bedenin etki¬ 
lenmesine geçer. Mesela korku, psikolojik bir olaydır. Ama korku be¬ 
dendeki tüylerin dikleşmesine yolaçarak bedene de etki eder. Aynca 

korku sırasında beden titrer. Aslında sihir ile herhangi bir gerçek de¬ 
ğişmez. Ama insanın nefsi ve duygulan sihirden etkilendiği için, in¬ 
san gerçeklerin değiştiğini zanneder. Sihirbazlar, Hz. Musa'nın kar¬ 
şısında sopa ve iplerini attıklannda bunlar gerçekte yılan olmamıştı. 
Ama oradaki binlerce insan bunlan yılan olarak görmüştü. Hz. Mu¬ 
sa da sihirden etkilenenlerin dışında kalmamıştı. Kur an-ı Kerim ay¬ 

nı konuyu (sihir) Bakara 102'de şöyle beyan etmiştir: Babil de Hariıt 
ve Marut halka sihir öğretiyorlardı. Bununla kan ve kocanın birbi¬ 
rinden ayrılmasını sağlıyorlardı. Bu da gösteriyor ki sihrin etkisi psi¬ 

kolojiktir. Halk sihrin etkili olduğunu görünce sihirbazlann müşte¬ 
risi oluyordu. Ancak şu unutulmamalıdır Tüfekten çıkan bir mermi 
veya uçaktan atılan bir bomba nasıl ki Allah'ın izni olmadan etki 
edemezse aynı şekilde sihir de, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye et¬ 
ki edemez. Bunun yanısıra insanın binlerce yıldır müşahade ve tec¬ 
rübe ettiği birşeyi inkar etmek de inatçılıktan başka birşey değil¬ 
dir. 

İslam'da üfürükçülük: 

Bu sureler ile ilgili üçüncü mesele, İslam'da üfürükçülüğün yeri¬ 
nin ne olduğudur. Aynca üfürükçülüğün etkili olup olmadığı da tar¬ 
tışma konusudur. Pek çok sahih hadiste şöyle rivayet edildiği için bu 
problem ortaya çıkmıştın Rasulullah her gece uyumadan önce ve 
Özellikle hasta iken 'Muavezeteyn'i, bazı rivayetlerde ise 'Muavazat' 
yani Ihlas ve Muavezeteyn' surelerini üç defa okuyarak elleri üzerine 

üfler, baştan aşağı bedenine sürer ve bütün bedeni üzerinde gezdi¬ 
rirdi. Son hastalığında bunu yapması mümkün olamadığından Hz. 
Aişe (ya kendi isteği ile ya da Hz. Peygamber in emriyle) bu sureleri 
okur ve Rasulullah’ın üzerine üfler, Rasulullah da bedenine sürerdi. 
Bu hadis sahih senetlerle Buhari, Müslim Neseı, Ibn Mace, Ebu Da- 
vud ve İmam Malik in Muvatta'sında Hz. Aişe'nin sözleriyle mervidir. 

Rasulullahin aile hayatını Hz. Aişe den daha iyi kim bilebilir? 
Burada üfürükçülük hakkındaki ilk şer'i açıklama şu rivayette¬ 

dir lbn Abbas'tan rivayet edilen uzun bir hadis in sonunda Rasulul¬ 
lahin şu sözleri kayıtlıdır. "Ümmetimden kendini dağlamayan, üfü¬ 

rükçülük yaptırmayan, fal baktırmayan ve yalnız Allah'a tevekkül 



324 TEFHÎMUİj KURAN 113-114/ Muavezeteyn Sureleri 

edenler, kendilerine hiç hesap sorulmadan cennete gireceklerdir 
(Müslim). Muğire b. Şube den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah 
buyurdu ki "Bir kimse kendini dağlatarak ya da üfürükçülük ile te¬ 
davi olmuşsa, Allah'a tevekkülden ilgisini kesmiştir.'' fTirmizi). îbn 
Mesud'un rivayetine göre Rasulullah on şeyi beğenmemiştir. Bun¬ 
lardan biri de üfürükçülüktür. Muavezeteyn ve Muavazât bundan 
müstesnadır (Ebu Davud, Ahmed, Neseî, îbn Hibban, Hakim). Bazı 
hadislerden Rasulullah'ın üfürükçülüğü kesinlikle menettiği anla¬ 
şılmaktadır. Daha sonra ise şirk olmamak kaydıyla buna izin ver¬ 
miştir. Ancak Allah'ın pâk isimleri ya da kelamı üfürük olarak kulla¬ 
nılmamalıdır. Veya kullanılan kelam kendisinde hiçbir günah olma¬ 
dığı anlaşılan birşey olmalıdır. Tabii bununla birlikte şifa verenin 

gerçekte bu kelam olmadığı, ancak Allah'ın şifa verebileceği de unu¬ 
tulmamalıdır. Bu şer i açıklamadan sonra konu hakkındaki hadisle¬ 

re bakabiliriz: 
Taberanî'nin Sağîr'inde Hz. Ali'den şöyle rivayet edilmiştin Rasu¬ 

lullah bir defasında namaz kılarken akrep tarafından ısınlmıştır. 
Rasulullah namazdan çıktıktan sonra şöyle buyurdu: "Lanet olsun 

şu akrebe, namaz kılanı bile bırakmazDaha sonra su ve tuz istedi. 
Akrebin ısırdığı yere tuzlu suyu sürerken Kafırun. lhlas, Felak ve 
Nas surelerini okudu." 

Îbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadisin bir şekli de şöyledin Ra- 
sulullah Hz. Haşan ve Hüseyin'e şu duayı okudu: "Ben sizi Allah'ın 
eksiksiz kelimelerine sığmdınnm. Şeytandan, zarar veren her şey¬ 
den ve kötü gözlülerden" (Buharî, Ahmed, Tirmizî, îbn Mace). 

Müslim. Muvatta, Taberanî ve Beyhakî'den bazı lafzi farklılıklar 
ile, Osman b. Ebu'l As el-Sakafi hakkında şu rivayet nakledilmiştin 

Osman, Rasulullah'a şöyle şikayet etmiştir: "Müslüman olduğum¬ 
dan beri bir sancı beni perişan ediyor." Rasulullah şöyle buyurdu: 
"Sağ elini sancıyan yerine koy. Sonra üç defa besmele çek ve yedi de¬ 

fa -çektiğim ve korktuğum sancının şerrinden Allah a sığınıyorum- 
diyerek elini sür." Muvatta'da bu rivayet biraz daha fazladır. Bu faz¬ 
lalıkta Osman aynca şöyle demiştir. "O dertten kurtuldum ve evde- 

kilere de tavsiye ettim." 
Ahmed ve Tahavî de. Talak b. Ali'den şöyle rivayet edilmiştir: Bir 

defasında Rasulullah'ın yanında iken beni akrep ısırdı. Rasulullah 

beni okuyarak elini oraya sürdü." 
Müslim'de Ebu Said Hudri den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulul¬ 

lah hastalanmıştı. Cebrail gelerek "Muhammed (s.a) hastalandın 
mı?" diye sordu. Rasulullah "evet" dedi. Cebrail: Allah'ın ismiyle sa¬ 
na üflüyorum. Sana eziyet eden herşeyden ve hased eden her nefes- 
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ten Allah sana şifa versin." Bunun benzeri bir rivayet Müsned-i Ah- 

med’de, Ubade b. Samit'den mervidin Rasulullah hastaydı. O'nu zi¬ 

yarete gittiğimde çok eziyet içindeydi. Akşam tekrar gittim. Bu kez 

Rasulullah'ı tamamen iyileşmiş gördüm. O na bu kadar çabuk iyi¬ 

leşmesinin sebebini sordum. Şöyle dedi: Cebrail bana geldi ve birkaç 

kelime okudu. Ben de iyileştim." Ubade daha sonra yukardaki hadi¬ 

sin geri kalan kısmını hemen hemen aynı şekilde nakletmiştir. Müs¬ 

lim ve Ahmed de Hz. Aişe'den buna benzer bir rivayet nakletmişler- 
dir. 

imam Ahmed, Müsned'inde, Hz. Hafsa dan şu rivayeti nakletmiş- 

tin Bir gün Rasulullah bana geldi. Yanımda Şifa isminde bir kadın 

vardı. (Bu kadının asıl ismi Leyla idi. Ama Şifa binti Abdullah ismi ile 

meşhurdu. Hicretten önce müslüman olmuştu. Kureyş'in Adiyy ka- 

bilesindendi. Hz. Ömer ile aynı kabileye mensup olduğu için Hz. Haf- 

sa'nın da akrabası oluyordu.) Bu kadın karıncalara okur üflerdi. Ra¬ 

sulullah şöyle buyurdu: "Bunu Hafsa'ya da öğret." Ahmed, Ebu Da- 

vud ve Neseı de Şifa binti Abdullah tan şöyle rivayet etmişlerdin "Ra¬ 

sulullah bana: -Hafsa'ya okuma-yazma öğrettiğin gibi, karıncalara 

üflemeyi de öğret- buyurdu." 

Müslim'de, Avf b. Malik Aşciî den şöyle mervidir: Biz cahiliyyede 

üfürükçülük yapardık. Bunun hakkında Rasulullah a sorduk. Ra¬ 

sulullah: Ne ile üflüyorsunuz, söyleyin, üflediğiniz şeyde bir şirk 

unsuru yoksa sakıncası yok" buyurdu. 

Müslim , Ahmed ve tbn Mace de, Cabir b. Abdullah'tan şöyle riva¬ 

yet edilmiştir: Rasulullah üfürükçülükten menetmişti. Ondan son¬ 

ra Ömer b. Hazmın ailesine mensup olanlar gebp şöyle dediler: "Ya 

Rasulallah, bizde bir amel var ki, onunla akrep ve yılan ısırmasına 

karşı üfleriz. Ama siz menetmişsiniz." Onlar üflerken kullandıkları 

kelamı Rasulullah a okudular. Rasulullah "Bunda bir sakınca yok" 
buyurdu. 

"Sizlerden birinin kardeşine bir yaran dokunacaksa yardım et¬ 

sin dedi. Cabir b. Abdullah'ın Müslim'deki diğer bir rivayeti de şöy- 

ledin Hazm ailesinin yanında yılan ısırmasına karşı bir amel vardı ve 

Rasulullah onlara izin vermişti." Bunu teyid eden bir rivayet Müslim 

ve İbn Mace de Hz. Aişe'den mervidin "Rasulullah Ensann bir ailesi¬ 

ne, zehirli hayvanların ısırmasına karşı üfürmeleri için izin vermiş¬ 

tir." Müsned-i Ahmed, Tirmizi, Müslim ve îbn Mace de de Enes'ten 

bunun benzeri bir rivayet nakledilmiştir: "Rasulullah, zehirli hay¬ 

vanların ısırmasına, karınca hastalığına ve kötü nazara karşı üfür- 

meğe izin vermiştir." 

Müsned-i Ahmed, Tirmizî, ibn Mace ve Hakim de Hz. Umeyr Mevlâ 
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Ebu'l Lehm'den şöyle nakledilmiştin "Cahiliyye döneminde bende 
bir amel vardı ve onunla üfürürdüm. Rasulullah a bunu arzettim. 
Rasulullah "Bundan filan filan şeyi çıkar, geri kalanını üfür" buyur¬ 
du." 

Muvatta'daki bir rivayet de şöyledir: Hz. Ebubekir, kızı Hz. Ai- 
şe'nin evine gittiğinde onu hasta gördü. Bir yahudi kadın ona üflü- 
yordu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir "Allah ın kitabını okuyarak 
Ona üfle" dedi." Bundan anlaşılıyor ki Ehli Kitap, Tevrat ve İncil den 
ayet okuyarak üflerse caizdir. 

Burada üfürükçülükten bir fayda elde edilip edilmediği sorusu 
ortaya çıkmaktadır. Bunun cevabı şudur: Rasulullah ilaçtan menet¬ 
memiş, hatta şöyle buyurmuştur: "Allah her hastalığın ilacını yarat¬ 
mıştır, ondan yararlanın." Rasulullah kendisi de bazı kimselere ilaç 
tavsiye etmiştir. Bu konudaki hadisler Kitab ut Tıb'ta mevcuttur. 
Dua ancak Allah'ın hükmü ve izni ile yarar sağlayabilir. Yoksa dua, 
ilaç ve tıbbî tedavi dışında faydalı olsaydı kimse hasta olmazdı, ilaç 
ve tedavinin yanısıra Allah'ın kelamı ve Esma-i Hüsna'smdan da ya¬ 
rarlanılabilir. Tıbbi tedavinin çaresiz kaldığı bazı zamanlar Allah ın 
kelamı ve Esma-i Hüsnası ile dua etmek, aşın materyalistler dışında 
hiçkimsenin aklına ters düşmez. (*) Fakat tedavi ve ilaç mümkün 
iken ona başvurmamak doğru değildir. Yalnız üfürük ile yetinmek 
yanlıştır. Hatta bazılan muskacı dükkanlan açarak bunu bir de ge¬ 
çim vasıtası haline getirmişlerdir. 

Bazılan üfürükçülüğün caiz olmasına delil olarak Ebu Said 
Hudrinin rivayetini göstermektedirler. (Buhari, Müslim, İbn Mace, 
Tirmizi, Ebu Davud). Bunu teyid eden bir rivayeti Ibn Abbas şöyle 
nakletmiştir: "Rasulullah ashabtan birkaç kişiyi sefer için gönder¬ 
mişti. Ebu Said Hudri de gidenler arasmdaydi. Ashab yolda bir Arap 
kabilesinin yerleşim yerinde mola verdi. Oradaki kabileye kendileri¬ 
ni misafir etmesini rica ettiler. Kabile bunu kabul etmedi. Bu sırada 
kabilenin reisini akrep ısırdı. Kabiledekiler ashabın yanına gelerek 
bir ilaçlan olup olmadığını sordular. Ebu Said Hudri "Var, ama bizi 
misafir etmediğiniz için sizden ücret alacağız" dedi. Onlar bunun 
karşılığında bir keçi sürüsü (bir rivayette 30 keçi) vermeyi kabul etti¬ 
ler. Ebu Said Hudri reisin üzerine Fatiha suresini okurken, tüküıü- 

(•) Dünyanın maddeperest pekçok doktorlan da itiraf etmiştir ki dua ve Allah a rücu 
etmek hastahğm iyileşmesinde son derece etkilidir. Ben bunu kendi hayatımda 
ild kez tecrübe ettim. 1948 de hapishaneye girdikten birkaç gün sonra idrar yo¬ 
larımı bir taş tıkadı. 16 saat kadar idrar yapamadım. Allah'a yalvararak şöyie de¬ 
dim: “Ey Allahım, ben bu zalimlere ilaç için yalvarmak istemiyorum. Sen beni bu 
dertten kurtar." Sonuçta bu taş yerinden çıktı ve tam 20 sene kadar bana eziyet 
vermedi. 1966'da bu hastalığa tekrar tutuldum. Bu kez ameliyatla o taşı aldır¬ 
dım. İkinci tecrübem 1953'te vukubuldu. O yıllarda, yakalanıp hapse atıldığım¬ 
da, bacaklarımda şiddetli egzama vardı. Bir türlü iyileşmiyordu. 1948'de olduğu 
gibi Allah'a yalvardım. Üaç kullanmadan ve tedavi görmeden bacaklarım iyileşti. 
O günden sonra bir daha bu hastalığa yakalanmadım. 
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ğûnû de akrebin ısırdığı yere sürdü. (Çoğunluk rivayete göre bu işi 
yapan Ebu Saki Hudri idi. Ama bu rivayetlerde sözkonusu sefere 
Ebu Said Hudri’nin katıldığı belirtilmemiştir. Tirmizi'de ise bu ikisi 
de açıktır.) Sonunda kabilenin reisi iyileşti ve vadettikleri keçileri 
verdiler. Ama ashab arasında bu gibi işler karşılığında ücret alıp al¬ 
mamanın caiz olup olmadığı konusunda tartışma çıktı. Bu keçiler¬ 
den yararlanmadan önce Rasulullah’a sormak gerektiği üzerinde 
anlaşarak yola çıktılar. Rasulullah'm yanına döndükten sonra bu 
olayı anlattılar. Rasulullah gülerek "Bu surenin üfürüleceğini nere¬ 
den bildiniz?" karşılığını verdi ve "keçileri alın ve benim hissemi de 
ayınn’dedi. 

Bu hadisten muskacılık ve üfürükçülük dükkanı açmaya cevaz 
çıkarmadan önce, Arap toplumunun o zamanki şartlarına göz ata¬ 
lım. Ebu Said Hudri’nin hangi şartlar altında bunu yaptığı önemli¬ 
dir. Aynca Rasulullah böyle bir amele sadece cevaz vermemiş, ken¬ 
disi de hisse isteyerek ashabın cevaziyet konusundaki şüphelerini 
ortadan kaldırmıştır. Arabistan’da durum şöyleydi. Bir yerleşim 
merkezi diğerinden 50-100 km uzaktaydı. Ve ikisi arasında hiçbir 
insan yoktu. O dönemde yerleşim merkezleri arasında otel, han ve 
benzeri şeyler de yoktu. Bu durumda günlerce sürecek yolculukta 
yiyecek satın alabilmek de sözkonusu değildi. Bunun için Arabis¬ 
tan’da, bir yere misafir gelen kişiyi ağırlamanın ahlaki sorumluluğu 
vardı. Ağırlamayı inkar etmek misafirin canına mal olabilirdi. Misa¬ 
fir kabul etmemek Arabistan’da çok ayıp sayılırdı. Bu nedenle Rasu¬ 
lullah, ashabını misafir etmeyi reddeden kabilenin reisini tedavi et¬ 
menin karşılığı olarak ücret alınmasını caiz saymıştır. Çünkü kabi- 
ledekiler bu ücreti, ashab tan birisinin Allah’a güvenerek Fatiha su¬ 
resini reise okuması sonucu, onun iyileşmesine vesile olduğu için 
vermişlerdi. Rasulullah da, bu iş karşılığında alınan ücreti temiz ve 
helal saymıştır. Buhari’de bu olay hakkında lbn Abbas'dan nakledi¬ 
len rivayette Rasulullah'm ifadesi şöyledir: "Yerine başka bir şey 
yapmaktansa Allah'ın kitabını okuyarak ücret almanız daha iyidir." 
Rasulullah burada. Allah ın kitabı ile amel etmekten daha iyi ne ola¬ 
bileceğine işaret etmiştir. Bunun yanısıra, bu yolla Arap kabilesine 
Hakkın tebliği de yapılmış oluyordu. Nitekim onlar Allah'ın kitabının 
bereketinden de haberdar edilmişlerdi. Bu olay şehirlerde ve yerle¬ 
şim merkezlerinde oturan, muska ve üfürükçülük dükkanları aça¬ 
rak bunu kazanç aracı edinenlere delil olamaz. Böyle bir amelin ben¬ 
zerine ne Rasulullah, ne ashab. ne tabiin ve ne de eimme-i selef dö¬ 
nemlerinde rastlanamaz. 

Fatiha Suresinin Muavezeteyn İle İlişkisi: 
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Muavezeteyn hakkında dikkat çeken bir nokta da. Kur an ın baş¬ 
langıcı ve sonu arasındaki ilişkiyi sağlamasıdır. Kur an nüzul sırası¬ 
na göre düzenlenmemiştir. 23 senede ve çeşitli yerlerde; zamana, 
şartlara ve ihtaçlara göre nazil olan ayetlerin, surelerin sırası Rasu- 
lullah tarafından değil. Kur an ı indiren Allah ın emriyle düzenlen¬ 
miştir. Bu sıraya göre Kur an Fatiha ile açılır, muavezeteyn ile son 
bulur. Bu iki sureye dikkat edilirse; açılışta: Rahman ve Rahim, din 
gününün sahibi olan Allaha hamd-ü senadan sonra, kul şöyle arze- 
dcr; Ey Al lallım, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım di¬ 
lerim. ihtiyacım olan en büyük yardım olarak bana doğru yolu gös¬ 
ter.. Allah da (c.c), doğru yolu göstermek üzere cevap olarak bütün 
Kur’an'ı ortaya koyar. Sonra Rabb'ul Felak, Rabb'un Nas, Melik'un 
Nas ve ilah un Nas olan Allah şöyle seslenmemizi emreden "Mahlu¬ 
kun her çeşidinin fitne ve şerrinden sana sığınınm. özellikle cin ve 
insanlardan vesvese veren şeytanlara karşı. Çünkü doğru yoldan 
saptıran en büyük engel onlardır." Bu açılış ve kapanış arasındaki 
uygunluk ve ilişki hiçkimseye kapalı değildir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 De ki:1 Sığınırım ben,2 karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rab- 
be,3 

2 Yarattığı şeylerin şerrinden,4 
3 Karanlığa çöktüğü zaman gecenin şerrinden,3 
4 Düğümlere üfüren-kadmlann şerrinden,6 
5 Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.7 

AÇIKLAMA 

1. "Kufide)" kelimesi, vahiyden bir parçadır. Rasulullah ın risalet 
mesajından bir cüzdür. Bunun ilk muhatabı Rasulullah olsa da, her 
mümin bu kelimenin muhatabıdır. 

2. "Sığınma" fiilinde üç unsur vardır. Birincisi, sığınmak isteyen. 
İkincisi, kendisine sığınılacak kişi. Üçüncüsü, kendisinden sığınıla¬ 
cak şey. "Sığınma dan murad, korku nedeniyle bir şeyden korun¬ 
mak için bir başkasına dayanmak, onun himayesine girmek ve ona 
sarılmaktır. "Sığman kimse" bir şeyden korktuğu ve ona güç yetire- 
mediği için başkasına sığınma ihtiyacı hisseder. Sığman kimse, sı¬ 
ğındığı İrişinin, korktuğu şeye güç yetirdiğine ve kendisini ondan ko¬ 
ruyacağına inanır. Sığınmanın bir çeşidi de; tabiat kanunundan, 
maddi bir şeyden, şahıstan veya kuvvetten meydana gelmiş bir şeye 
sığınmaktır. Meselâ, düşman saldırısına karşı kaleye sığınmak gibi. 
Veya kurşuna karşı hendeğe ya da bir duvarın arkasına sığınmak gi¬ 
bi. Veya, güçlü bir zalime karşı bir insana, bir millete ya da bir hükü¬ 
mete sığınmak gibi. Hatta güneşe karşı bir ağaç veya binanın gölge¬ 
sine sığınmak gibi. Diğer bir sığınma çeşidi de; her tür tehlikeden, 
maddî, ahlakî veya ruhanî olan zararlardan, fıtrat üstü bir Zât a sı¬ 
ğınmaktır. O Zât tabiat kanunlarının da üstünde hakim olduğu için, 
insan, his ve idraki gereği ancak O na sığınma ihtiyacı duyar. Bu 
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ikinci tip sığınma, sadece Felak ve Nas surelerinde konu edilmemiş. 
Kur an ve Sünnette de nerede kendisinden bahsedilmişse orada 
kasdedilen de aynı sığınma çeşidi olmuştur. Bu tip sığınmanın Al¬ 
lah'tan başkas-na olmaması tevhid akidesinin gereğidir. Müşrikler 
bu tür sığınmayı Allah'tan başkası için de yapıyorlardı. O dönemde 
Allah'tan başka, cin. tann, ve tanrıçaya da sığmıyorlardı; bugün de 
sığınmaktadırlar. Maddeperest olanlar da maddi güçlere ve vesilele¬ 
re sığınırlar. Çünkü onlar fıtrat üstü bir güce inanmazlar. Ama, bir 
mümin, afet ve belaları defetmeye gücü yetmiyorsa, onlara karşı an¬ 
cak Allah'a rücu eder ve O na sığınır. Kur an müşrikler hakkında 
şöyle buyurmuştur: "Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden 
bazı erkeklere sığınırlardı da onlann kibir ve azgınlıklarını artırırlar¬ 
dı." (Cin, 6). Bunun açıklamasını an; 7 de lbni Abbas'ın kavlini nak¬ 
lederek şu şekilde yapmıştık: Arap müşrikleri gece bir vadide konak¬ 
lamaya mecbur kaldıklarında şöyle derlerdi: "Biz bu vadinin 
Rabb'ine (yani bu vadinin maliki ve hakimi olan cine) sığınırız.' Bu¬ 
nun yanısıra Firavun hakkında da şöyle buyurulmuştur: (Hz. Mu¬ 
sa'nın büyük ayetlerini görünce) Kendi gücüne dayanarak kibirlen¬ 
di." (Zariyet, 39). Kur an Allah'a inananlann tutumunu ise şöyle be¬ 
yan eder. "Bir şeyden korktuğunuzda, ister maddi, ister ahlâkî ve ru¬ 
hanî olsun, bunların şerrinden Allah'a sığının. Mesela Hz. Meryem 
hakkında şöyle buyurulmuştur Yalnızken, Allah'ın meleği bir erkek 
şeklinde çıkagelince (Meryem bu gelenin melek olduğunu bilmiyor¬ 
du) Meryem O'na şöyle dedi: "Eğer Allah'tan korkuyorsan, senden, 
Rahman olan Allah'a sığınırım." (Meıyem, 18). Hz. Nuh Allah'a yersiz 
bir dua ettiğinde Allah O'nu ikat etmiş ve Hz. Nuh da hemen şöyle de¬ 
mişti: "Allahım, bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım." (Hud, 
47). Hz. Musa Israiloğullanna bir inek kesmelerini emrettiğinde Mu¬ 
sa'ya şöyle demişlerdi: "Bize şaka mı yapıyorsun? Bunun üzerine Hz. 
Musa şöyle cevap verdi: "Cahillikten Allah a sığınırım." (Bakara. 

67). 
Aynı konu sahih hadis kitaplarında nakledilen Rasulullah ın du- 

alarmda da mevcuttur. Şimdi bu dualara bakalım: 
Hz. Aişe'den Rasulullah m yaptığı dualarda şöyle buyurduğu ri¬ 

vayet edilmiştir: "Allah'ım işlediğim ve işlemediğim kötülüklerden 
sana sığınırım. Eğer yapmadığım bir işten, yapmadığım için bir zarar 
geldiyse ondan da sana sığınırım. Veya yapmamam gerekirken yap¬ 
tığım bir işten dolayı sana sığınırım." (Müslim). 

lbn Ömer'den Rasulullah'ın dualarından birinin de şu olduğu ri¬ 
vayet edilmiştir: "Allah'ım sahip olduğum nimetlerden mahrum ol¬ 
maktan sana sığınırım. Bana nasip olan bu afiyetin yok olmasından 
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sana sığınırım. Ani gazabından ve hoşnutsuzluğundan sana sığını¬ 
rım." (Müslim). 

Zeyd b. Erkam dan Rasulullahın şöyle dua ettiği rivayet edilmiş¬ 
tir: "Faydasız ilimden, korkusuz kalpten, doymayan nefisten ve ka¬ 
bul olmayan duadan sana sığınırım." (Müslim). 

Ebu Hureyre'den, Rasulullah ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiş¬ 
tir: "Allah ım geceyi kendisi ile geçirmenin en kötü şey olduğu açlık¬ 
tan sana sığınırım. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o çirkin bir 
şeydir." (Ebu Davud). 

Enes'den Rasulullah ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Al¬ 
lah'ım. sedef, delilik, cüzzam ve bu gibi diğer hastalıklardan sana sı¬ 
ğınırım. (Ebu Davud). 

Kutbe b. Malik ten Rasulullah ın şöyle dua ettiği rivayet edilmiş¬ 
tin "Allah'ım kötü ahlak, kötü amel ve kötü heveslerden sana sığını¬ 
rım." (Tirmizi). 

Hz. Aişe'den, Rasulullah ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
"Allah'ım, ateşin fitnesinden, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana 
sığınırım." 

Şâkal b. Humeyd, Rasulullah'a şöyle söylemiştin Ya Rasulallah 
bana bir dua öğret." Rasulullah buyurdu: "Şöyle de: Kulağın şerrin¬ 
den, gözün şerrinden, dilin şerrinden, kalbin şerrinden ve şehvetin 
şerrinden sana sığınırım." (Tirmizi, Ebu Davud). 

Enes, b. Malik Rasulullah'dan şöyle rivayet etmiştir: "Allahım, 
acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, cimrilikten, ka¬ 
bir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden (Müslim'in bir rivayetinde 
şu ilave de vardır.) Borç yükünden ve başkalarının bana galip gelme¬ 
sinden sana sığınırım." (Buhari ve Müslim). 

Havle b. Mukim Es-Sülemî, Rasulullah'tan şöyle rivayet etmiştir: 
"Bir kimse bir yerde kamp kurarken, -ben mahlukun şerrinden Al¬ 
lah'a eksiksiz kelimeleri ile sığınıyorum- derse, o kampı terkedene 
kadar hiçbir şey ona zarar veremez." (Müslim). 

Rasulullah'ın bazı dualarını örnek olarak naklettik. Bu rivayetler¬ 
den açıkça anlaşılıyor ki mümin, her tehlike ve şerre karşı sadece Al¬ 
lah'a sığınmalıdır. Allah'tan müstağni olmak ve gönlünü başkasına 
bağışlamak mümine yakışmaz. 

3. Burada "Rabb'ül Felak" kullanılmıştır. "Felak'ın asıl manas] 
"yırtmak "tır. Çoğunluk müfessirlere göre bundan murad, sabahın 
karanlıklan yırtarak doğmasıdır. Arapça'da "felak'üs subh" günün 
doğmasını ifade etmek için kullanılır. Kur an da Allah için "Falik'ul 
Esbah" yani 'gece karanlığını yırtarak sabahı getiren' denilmiş¬ 
tir. (Enam, 96). "Felak' ın ikinci manası olarak "halak" (doğmak) da 



332 TEFHİMUT, KUR’AN 113/ Felak Suresi 

söylenmiştir. Çünkü, dünyada herşey meydana gelirken içinde bu¬ 
lunduğu ortamı yırtarak çıkar. Sözgelimi bütün su kaynaklan dağ¬ 
lan veya toprağı yırtarak açığa çıkar. Gündüz, geceyi yırtarak mey¬ 
dana gelir. Yağmur damlalan bulutlan yırtarak yere inerler. Hay¬ 
vanlar ana rahminden veya yumurtadan aynı şekilde çıkarlar. Hasılı 
bütün varlıklar bir nevi inşikak ile yokluktan varlığa geçerler. Hatta 
yeryüzü ve gökler büyük bir patlama sonucu meydana ayn ayn gel¬ 
mişlerdir: "...göklerle yer bitişikti, biz onlan ayırdık." (Enbiya. 30) 
Yani "Felaka" bütün varlıklar için geçerli genel bir kavramdır. Konu¬ 
muz olan ayeti eğer birinci anlama göre değerlendirirsek anlamı şöy¬ 
le olun "Ben. sabahı getirene sığınırım." Eğer diğer anlamı esas alır¬ 
sak o zaman anlamı şöyle olun " Bütün canlıların Rabb'ine sağını¬ 
nın" Burada Allah ın zat isminin yerine sıfat ismi olan Rabh in kulla¬ 
nılmasının nedeni; Rabb, yani “terbiye eden", "yetiştiren" sıfatının 
sığınmak olayına daha çok uygun düşmesidir. "Rabb'ül Felak' tan 
muradı, "Sabahı meydana getiren Rabb" olarak kabul edersek aye¬ 
tin anlamı şöyle olun "Gece karanlığından gündüzün aydınlığına çı¬ 
karın Rabb'a sığınırım. O Rabb gece afetinden çıkararak gündüzün 
afiyetine erdirmiştir." "Rabb'ül Felak "tan muradı, "Rabb’ül Halak" 
olarak kabul edersek, o zaman ayetin manası şöyle olun “Bütün var¬ 
lıkların sahibine sığınırım ki, varlıkların şerrinden korusun." 

4. Diğer bir ifadeyle "bütün varlıkların şerrinden O na sığınırım." 
Bu cümledeki bazı noktalara dikkat etmelidir: 

Birincisi, burada "şerr 'in nisbeti Allah'a değil, yarattığı mahluka- 
ta yapılmıştır. “Ben Allah'ın yarattığı şerden O na sığındım" denme¬ 
miştir. Şöyle denmiştin ‘Yaratıkların şerrinden Allah'a sığınırım." 
Buradan anlaşılıyor ki Allah hiçbir mahluku şer için yaratmamıştır. 
Aslında O'nun (c.c) işi hayır ve sulhe dayanır. Fakat mahlukatm 
içinde bazılarına, yaratılış hikmeti tamamlansın diye bazı özellikler 
de verilmiştir. Bu nedenle bazı mahlukattan pek çok şer meydana 
gelir. 

İkincisi; aslında ayetteki bu ifadeyle yetinilip, sonraki ayette belli 
mahlukatm şerri zikredilmeseydi bile, mahlukatm şerri konusunda 
bu ayet yeterli olurdu. Ama bu genel açıklamadan sonra bazı mahlu¬ 
kun şerri ayrıca zikredilmiştir. Bunun nedeni, zikredilen şeylerden 
Allah'a sığınmaya, diğer şerlerden sığınmaktan daha çok ihtiyaç ol¬ 
masıdır. 

Oçüncüsü; mahlukatm şerrine karşı sığınmanın en etkili yolu, 
onlan yaratana sığınmaktır. Çünkü Allah, her halükarda mahlukatı 
üzerinde galiptir ve bizim bilmediğimiz şerleri bilir. Dolayısıyla Al¬ 
lah'a sığınma öyle bir yüce Hakime sığınmaktır ki. O na karşı hiçbir 
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şeyin gücü yetmez. O na (c.c) sığmmakla mahlukunun bildiğimiz ve 
bilmediğimiz her türlü şeninden de O na sığınmış oluruz. Aynca, sa¬ 
dece bu dünyanın değil ahiretin şerrinden de O na sığınmış olu¬ 
ruz. 

Dördüncüsü: "şer" kelimesi zarar, noksan, eziyet ve keder için de 
kullanılır. Bunlara sebep olarak hastalık, açlık, savaşta yara almak, 
ateşte yanmak, akrebin ısırması veya evladm ölmesinden dolayı 
üzülmek gibi şerleri birinci kategoride zikredebiliriz. Çünkü bunlar 
eziyet meydana getirirler. Buna karşılık küfür, şirk, her türlü günah 
ve zulüm ise ikinci kategoride şerlerdir. Bunlar da aslında zarar ve 
noksanlık ihtiva ederler, ama birinci kategoridekiler gibi eziyet ver¬ 
mezler. Hatta bazı zamanlar bunlardan lezzet ve fayda bile elde edi¬ 
lebilir. Hâsılı şerre karşı Allah a sığınmak bu iki tür şerri de kap¬ 
sar. 

5. Genel olarak mahlukatm şerrinden Allah'a sığınmanın zikre¬ 
dilmesinden sonra, bazı özel şeylerden sığınma aynca telkin edil¬ 
miştir. Ayette "Gâsıkm iza vekab" ifadesi kullanılmıştır. "Ğâsık'ın lü¬ 
gat manası "karanlık'tır. Mesela Kur an ı Kerim de bir yerde şöyle 
buyurulmuştun "Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına (ga- 
seke'l leyi..)" (tsra, 78) "Vekab’ın manası ise dahil olmak ve kapla¬ 
maktır. Gece karanhğmm şerrinden Allah a sığınmak özellikle telkin 
edilmiştir. Çünkü suçlar çoğunlukla gece karanlığında işlenir. Ezi¬ 
yet verici ve zehirli hayvanlar da gece ortaya çıkarlar. Bu sure nazil 
olduğunda Arabistan'da, anarşi ve korku nedeniyle gece karanlığı 
çok korkunç bir şeydi. Çünkü çeteler karanlıkta ortaya çıkar ve yer¬ 
leşim merkezlerini talan ederlerdi. Rasulullah'ın hayatına son ver¬ 
mek isteyenler de katilin kim olduğu bilinmesin diye bu cinayeti gece 
karanlığında yapmayı planlıyorlardı. Onun için, özellikle gece ortaya 
çıkan bütün afet ve şerlerden Allah'a sığınılması telkin edilmiştir. 
Burada gece karanlığının şerrinden, fecri getiren Allah'a sığınılma¬ 
sındaki incelik kimsenin gözünden kaçmaz. 

Bu ayetin tefsirinde bir tereddüt vardır. Hz. Aişe'nin rivayet ettiği 
müteaddit sahih hadislerde şöyle nakledilmiştir: "Gece gökte Ay çık¬ 
mıştı. Rasulullah elimi tutarak Ay'ı işaret etti. Buyurdu ki: "Allah'a 
sığının-"Gâsikın iza vekab- budur." (Ahmed, Tirmizi, Nesei, lbn Ce- 
rir, lbn Münzir, Hakim, lbn Merduye.) Bu hadisin tevili bazılarına 
göre "iza vekab "m anlamının "iza haşefe" olarak anlaşılması iledir. 
Yani Ay'ın tutulması olarak anlaşılabilir. Fakat hiçbir rivayette, Ra¬ 
sulullah aya işaret ettiğinde ayın tutulmuş olduğuna dair bir kayıt 
yoktur. Aynca arapçada "iza vekab" yerine hiçbir zaman "iza haşefe" 
kullanılmaz. Bana göre bu hadisin sahih tevili şöyledin Ay ancak ge- 
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ce çıkar. Gündüz de gökte olduğu halde görünmez. Bunun için Ra- 
sulullah'ın sözünün anlamı "Onun (Ay'ın) çıktığı zamandan, yani ge¬ 
ce karanlığından Allah a sığının" şeklindedir. Çünkü Ay'ın aydınlığı 
saldırganlara karşı direnen kimseye çok fazla yararlı olmaz. Suç işle¬ 
meyi hedef alanlara daha çok yararlı olur. Rasulullah konu ile ilgili 
olarak bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Güneş battıktan sonra 
şeytanlar her tarafa yayılır. Dolayısıyla karanlık bitinceye kadar ço¬ 
cuklarınızı eve toplayın. Hayvanlarınızı kapatın." 

6. Burada "neffâsâti fi‘l ukad" ifadesi kullanılmıştır. "Ukad" ukde¬ 
nin çoğuludur. Anlamı düğümdür. Bir ipi düğümlemekte olduğu gi¬ 
bi. "Nefese "nin anlamı üflemektir. Nefesenin çoğulu "neffâse "dir. 
Bunu "allâme" kalıbında anlarsak anlamı "çok üfleyen erkek" olur. 
Eğer bu kelimeyi müennes (dişi) sigada anlarsak o zaman "çok üfle¬ 
yen kadınlar" olur. Nefese nin çoğulu "nüfus ve cemaatler" de olabi¬ 
lir. Çünkü Arapça'da nüfus ve cemaat kelimesinin ikisi de müennes- 
tir. Düğüme üflemek kelimesi pekçok müfessire göre sihir için kulla¬ 
nılır. Çünkü sihirbazlar, bir iple düğüm atarak ona üflerler. Bu aye¬ 
tin anlamı "sihirbazların şerrine karşı fecri getiren Rabb'e sığınırım." 
şeklindedir. Ayetin bu anlamını şu rivayet de teyid eden Rasulul- 
lah'a sihir yapıldığında Cebrail (a.s) gelerek Muavezeteyni okuması¬ 
nı tavsiye etmişti. Muavezeteyn'de bir tek bu cümle sihirle ilgilidir. 
Ebu Müslim, îsfahani ve Zemahşeri "Neffasâti fi'l ukad "ı başka bir 
anlamda açıklamışlardır. Onlara göre ayetten murad kadınların 
kurnazlığı ve hileleridir. Onlar erkeklerin azim, irade ve düşünceleri¬ 
ne etki ederler. Bu etki ayette sihire benzetilmiştir. Çünkü kadına 
aşık olan bir insanın hali büyülenmiş gibidir. Bu tefsir gerçekten il¬ 
ginçtir. Ama seleften gelen kabul görmüş tefsire ters deşmektedir. 
Girişte açıkladığımız bu surelerin nazil olduğu şartlarla da mutaba¬ 
kat sağlanmaz. 

Sihir hakkında şu bilinmelidir; Birisini sihirle etki altına almak 
için şeytandan ve yıldızlardan yardım istenir. Kur an bu nedenle si- 
hiri küfür saymıştır. "Süleyman küfre gitmedi, fakat o şeytanlar küf¬ 
re gittiler, o insanlar sihir öğretiyorlar.." (Bakara, 102) Yapılan sihir¬ 
de şirk olmasa ve küfür kelimesi bulunmasa da sihir haramdır. Ra¬ 
sulullah onu, yedi büyük günahtan biri saymıştır. Bu yedi günah in¬ 
sanın ahire tini mahveden günahlardır. Buhari ve Müslim’den, Ra- 
sulullah'ın şöyle dediği Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: 'Mahve¬ 
den yedi şeyden sakımn. Ashab sormuş: Ya Rasulallah onlar nedir? 
Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, 
haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, ci- 
hadda düşmandan kaçmak, iffetli bir mümin kadına zina iftirası at- 
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mak." 
7. "Hascd’ln anlamı bir şahsın Allah ın verdiği bir nimet ya da fazi¬ 

letin başkasında da bulunmasından hoşlanmamasıdır. Veya o ni¬ 
metlerin ondan alınıp kendisine verilmesini ve eğer kendisine veril- 
mediyse başkasına da verilmemesini istemesidir. Hased edenin şer¬ 
rinden Allah’a sığınmanın manası: hased eden kişinin başkalarında 
bulunan iyiliği, söz ve fiili ile yoketmeye çalışmasından Allah a sığın¬ 
maktır. Hased eden kişi bu tutumu fiile geçirmediği müddetçe, bun¬ 
dan Allah'a sığınmaya ihtiyaç duyulmaz. Çünkü kalbinde ne olduğu 
bilinemez. Ama hased fiile döküldüğünde ilk iş Allah'a sığınmak 
olur. Aynca hased edenin şerrinden sığınmak için bazı tedbirler de 
alınır. Bunlardan birisi, insanın Allah'a tevekkül etmesi ve Allah'ın 
izni olmadan hiçkimsenin zarar veremeyeceğine inanmasıdır. İkin¬ 
cisi, hased edenin yaptığına sabretmesi ve sabırsız davranarak onun 
seviyesine inmemesidir. Oçüncüsü, hased eden Allah'tan korkma- 
sa, halktan utanmasa ve hatta çok terbiyesiz davranışta bulunsa da. 
hased edilenin takvayı elden bırakmamasıdır. Dördüncüsü, kalbin¬ 
de hased edilene pek yer vermemesi ve fazla düşünmemesidir. Onu 
fazla düşünmek, ona’ mağlup olmanın başlangıcı olur. Beşincisi, ha¬ 
sed edene karşı kötü muamele yapılmamasıdır. İmkan varsa ona iyi¬ 
lik ve ihsanda bulunmalıdır. Hased edenin kendisine ne gibi kötü¬ 
lükler düşündüğüne aldırmamalıdır. Altıncısı, hasede uğrayanın 
tevhid akidesine sebat göstermesidir. Çünkü bir insanın kalbinde 
tevhid kökleşmişse, o hiçbir zaman, hiç kimseden korkmaz. 

FELAK SURESİNİN SONU 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 De ki: İnsanların Rabbine sığınırım, 
2 İnsanların malikine, 
3 İnsanların (gerçek) ilahına;1 
4 'Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran' vesvesecinin şer¬ 

rinden. 
5 Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu 

fısıldar)/2 
6 Gerek cinlerden, gerekse insanlardan3 (olan her hannas'tan Allah'a 

sığınırım). 

AÇIKLAMA 

1. Felak suresinde olduğu gibi burada da "eûzü billahi" denilerek 
Allah’ın üç sıfatı zikredilmiş ve O na sığınılması telkin edilmiştir. Bi¬ 
rincisi; "Rabb’in nas'tır" yani insanları yetiştiren, mürebbisi. sahibi 
ve efendisi olan Allah. İkincisi "Melik’in Nas"tır; yani bütün insanla¬ 
rın padişahı ve hükümdarı olan Allah. Oçüncüsü; "İlah'in Nas"tır. 
Yani, insanların gerçek mabudu olan Allah. (İlah ın Kur'an-ı Ke- 
rim'de iki anlamda kullanıldığı bilinmelidir. Birincisi, mabud olma¬ 
dığı halde, kendisine ibadet edilen şahıs veya bir şeydir. İkincisi, 
kendisine ibadet edilmesi gereken gerçek mabuddur. O na ibadet 
edilse de, edilmese de O ilahtır. Allah için nerede ilah kelimesi kulla¬ 
nılmışsa, bu ikinci anlamda kullanılmıştır.) Bu üç sıfatın zikredil¬ 
mesinin nedeni; “İnsanların Rabb’i, Melik'i ve Mabud u olarak kamil 
iktidar sahibi ve kullarını korumaya kadir olan Allah'a sığınırım. An¬ 
cak O, insanların kendi kendilerini kurtaramayacağı şeyden onlan 
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kurtarır." inancının pekişmesi içindir. Sadece bunun için değil 
O nun (c.c); Rabb, Melik ve İlah olduğunu vurgulamak içindir de. 
O'nun dışında hiçkimseye sığınılmayacağım ve gerçek sığmağın O 

(c.c) olduğu inancını güçlendirmek de bu nedenler arasındadır. 
2. Burada "Vesvâsil Hannâs" kelimesi kullanılmıştır. "Vesvas"ın 

anlamı, “tekrar tekrar vesvese vererfdir. Vesvesenin anlamı insanın 
kalbine ona hissettirmeden peşpeşe kötü düşünce sokmakür. “Ves¬ 
vese" kelimesinde yapılan fiilin sürekliliği, tekran sözkonusudur. 
“Zelzele" kelimesindeki tekrarda olduğu gibi. Çünkü insanı bir zerre 
kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir fiili işletebilmek için onu tekrar 
tekrar kışkırtmak gerekir, işte bu çalışmaya “vesvese”, vesveseyi ve¬ 
rene de “vesvâs” denir. "Hânnâs" kelimesine gelince, bu kelime Hu- 

nus'tan türemiştir. “Hunus”un anlamı açığa çıktıktan sonra saklan¬ 
mak veya ileri çıkıp geri çekilmektir. “Hannas" "hunus'un mübalağa 
siğasıdır. Bu nedenle “hannas” kelimesi sözkonusu fiili çokça ya¬ 

pan, tekrarlayan anlamına gelir. Burada vesvese verenin vesvese 
vermek için insana tekrar tekrar geldiği açıktır. Bunun yamna “han¬ 

nas” kelimesi gelince anlam şöyle olur: Vesvese veren ve geri çekilen, 
tekrar tekrar gelerek vesvese vermeye çalışan. Diğer bir ifadeyle bi¬ 
rincisinde başaramadığında vesvese vermek için tekrar tekrar ikin¬ 

ci, üçüncü, dördüncü defa gelen. 
“Vesvâsil Hannas"ı anladığımıza göre şimdi de onun şerrinden Al¬ 

lah'a sığınmanın ne anlama geldiği üzerinde duralım. Bu şerden Al¬ 
lah'a sığınmanın anlamı, şerrin kalbe yerleşmemesi için Allah a dua 
etmek ve sığınma isteminde bulunmaktır. İkinci anlamı; Allah yo¬ 
lunda çalışanın aleyhinde halkın kalbine vesvese verene karşı daima 
Allah'a sığınmaktır. Hakka davet edenler için, kalplerine vesvese ve¬ 
rilenlerin herbirine tek tek ulaşıp bu olumsuzluğu düzeltmenin 
mümkün olamayacağı açıktır. Hak davetçilerinin, Allah'a daveti bı¬ 
rakarak her bireyin davetçiler hakkındaki yanlış düşünceleri düzel- 
temeyeceği ve ithamlara cevap veremeyeceği ve bunlar için vakit ayı- 

ramayacağı bilindiğine göre, tek çare bütün bunlardan Allah'a sığın¬ 
maktır. Aynca muhaliflerin seviyesine inerek kendini savunmak 

için onlara cevap vermesi de uygun değildir. Onun için Allah, hak 
davetçilerine yol gösterir ve şöyle buyurur: “Şerre karşı Allah'a sığı¬ 
narak hiçbir şeye aldırmadan davete devam edin. Çünkü buna karşı 
çıkmak sizin göreviniz değildir. Bu; Rabb'in nas. Melik in nas ve 
İlah in nas'ın işidir." 

Burada vesvesenin, şer fiilinin başlangıcı olduğu sonucu da çık¬ 
maktadır. Vesvese, gafil ve zihni boş olan bir insan üzerinde Önce et¬ 
kili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Bu kötü niyet 
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daha sonra irade haline gelir ve vesvesenin de etkisiyle irade pekişir. 
Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenin şerrinden Al¬ 
lah'a sığınmanın anlamı, Allah'ın henüz başlangıcında şerri yoket- 

mesidir. 
Olaya başka bir açıdan yaklaşırsak, vesvese verenlerin çabasını 

şu şekilde sıralayabiliriz: İnsanı, önce küfür, şirk, ateistlik, Allah ve 
Rasulüne isyan ve müminlere karşı düşmanlık için kışkırtırlar. Eğer 
bunda başarılı olamamışlarsa ve kışkırtılan kişi oyuna gelmeyerek 
İslam'a girmişse, bu kez onu İslam içinde bid'ata teşvik ederler. Bun¬ 
da da başarılı olamazlarsa, onu günaha teşvik ederek, bunlarda bir 
sakınca olmadığını telkin ederler. Böylece küçük günahların birike¬ 
rek büyük günahlara dönüşmesini isterler. Bunda da başanlı ola¬ 
mazlarsa, söz konusu kişinin müminliğinin kendisi ile sınırlı kalma¬ 
sına ve galip gelmek için çalışmasına çaba gösterirler. O şahıs tüm 
bunlara rağmen hiç bir oyuna gelmezse, cin ve insanlardan bütün 

şeytanlar saldırıya geçerek halkı onun aleyhine kışkırtırlar. Bu nok¬ 
tada şeytan, mü min insana gelerek şöyle kışkırtır: “Bunlara taham¬ 
mül etmen korkak olduğunu gösteriyor. Aslında senin de onlara kar¬ 
şılık vermen gerekirdi.” Bu, şeytanın son silahıdır. Şeytan böylece 
Hak davetçilerini saptırmak ve verimsiz bir alana itmek ister. Davet- 
çi eğer bu tuzaktan da kurtulursa, şeytan çaresiz kalır. Bu konuda 
Kuranda şöyle buyurulur: “Eğer şeytanın seni kışkırttığını hisse¬ 
dersen Allah'a sığın!" (Araf: 200, Fussilet: 36), “De ki: Şeytanın kış¬ 
kırtmasından Sana sığınırım" (Mu'minun: 97). “Muttakilerin duru¬ 
mu, şeytandan kötü bir düşünce geldiğinde hemen Allah'ı hatırlaya¬ 
rak doğru yolu bulmalarıdır." (A’raf: 201) Şeytanın son tuzağından 
da kurtulanlar hakkında Allah şöyle buyurmuştur: 

“....Buna ancak nasip sahipleri eriştirilir." (Fussilet: 35) 
Burada bir başka noktaya da dikkat edilmelidir. O da, insanın 

kalbine sadece dışarıdan cin ve şeytanlardan vesvese gelmediğidir. 

İnsanın kendi nefsi de vesvese verir. Yanlış düşünce ve sapmış aklın 
da vesvese vereceği ihtimal dışında değildir. İnsanın gayri meşru is¬ 
tek ve hevesleri, irade gücü ve muhakemesinin de onu saptırabilece- 

ği bilinmelidir. Bu konu Kur'an-ı Kerim de şöyle açıklanmıştır: “Biz 
onun nefsinin ne vesveseler verdiğini biliriz.” (Kaf: 16). Rasulullah 
cuma namazı hutbesinde okunması sünnet olan duada şöyle bu¬ 

yurmuştur “Nefsin şer ve fitnelerinden Allah'a sığmınz." (Neuzu bil¬ 
lahi min şururi enfusina.) 

3. Bazı ehli ilme göre vesvese verenler iki çeşittir. Birisi cin, diğeri 
ise insandır. Buna dayanarak söz konusu müfessirler ayetteki "Nas" 

kelimesinin hem insanı hem de cini kapsadığını söylemişlerdir. 
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Kurandaki “Ricalun (erkekler)" kelimesinin cinler için de kullanıl¬ 
mış olmasını (Cin:6), “Nefer" kelimesinin aynı zamanda cin toplulu¬ 
ğu için de kullandığı (Ahkaf: 29) delil göstererek; “Nas" kelimesinin 

cin ve insana da şamil olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak bu açıkla¬ 

ma doğru değildir. Çünkü “nas”, “ins" ve “insan" kelimeleri lügat yö¬ 
nünden cin kelimesinin zıddıdır. Cin in asıl manası gizli mahluktur. 
Cinler, insanın gözünden gizli olduğu için onlara cin denir. Bunun 
tersine “nas" veya “ins” kelimesi açık, görünür ve hissedilebilir oldu¬ 
ğu için bu kelime ile nitelenmiştir. Bu kullanım Kasas suresi 29. 
ayette “ânes” kelimesinin, “rea (görmek)" anlamında kullanılması gi¬ 
bidir (ânese min canib't tûri nara). Yani Hz. Musa'nın Tür dağının ya¬ 
nında ateşi görmesini “rea” kelimesi ile değil de “ânes” kelimesi ile 

karşılanması gibi... Nisa suresi 6. ayette de; “fe in ânestum minhum 
rüşda.” Yani “onların büluğa erdiğini hissettiğinizde..” ifadesine gö¬ 
re “anes'in anlamı, “âsestum (hissettiğinizde)" veya “raeytum (gör¬ 

düğünüzde) "dur... örnekten de anlaşılacağı gibi “nas’ın anlamı lü¬ 
gat yönünden “cin” kelimesi için uygun olamaz. Dolayısıyla konu¬ 
muz olan ayetin doğru anlamı; “Cinlerden ve insanlardan olabilen ve 

insanların kalbine vesvese veren şey” şeklindedir. Yani diğer bir ifa¬ 
deyle vesvese verme işini cin şeytanları da, insan şeytanları da ya¬ 
parlar. Bu surede onların her ikisinden de Allah'a sığınılması telkin 

edilmiştir. Bu anlamı Kur an ve hadisler de teyid etmektedir. 
Kur an da şöyle buyurulmuştur: “Biz her peygambere de insan ve cin 
şeytanlarını böylece düşman ettik. Birbirlerine ümit verici şeyler 

söyleyerek aldatmak ister ve uydurma şeyleri onlara ikna ederler...” 
(Enam, 112). 

İmam Ahmed, Nesei ve lbn Hibban, Ebu Zer den şöyle nakleder¬ 
ler. “Mescidde Rasulullah'm yanındaydım şöyle buyurdu: ‘Ya Ebu 
Zer, namaz kıldın mı?' Ben ‘Hayır’, dedim. Rasulullah: Kalk ve na¬ 
maz kıl’, buyurdu. Kalktım, namaz kıldım ve tekrar yanma oturdum. 
Rasulullah: ‘Ya Ebu Zer, insan ve cin şeytanlarının şeninden Allah'a 

sığın’, dedi. Ben: *Ya Rasulullah, insanlardan da şeytan olur mu?’ 
dedim. Rasulullah: ‘Evet’, dedi.” 

NAS SURESİNİN SONU 
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SONSÖZ 

Bütün kalbimle ve samimiyetle Allah'a şükrediyorum. Tefhimu'l 

Kur'an'a Muharrem 1361 (Şubat 1942) de başlamıştım. Tam otuz se¬ 
ne dört ay sonra bugün tamamladım. Allah ın lütfü sonucu, benim 
gibi hakir bir kula bu yüce Kitaba hizmet etmek nasip oldu. Tefhi¬ 

mu'l Kur an in doğrulan Allah'ın hidayetinden, yanlışlan ise benim 
ilim ve anlayış eksikliğimdendir. Ama Allah'a hamd ederim ki hiç bir 
yanlışlığı bile bile yapmadım. Onun için. Kerim olan Allah'ın beni af¬ 

fedeceğini umanm. Eğer bu Kitap, Allah'ın kullanna hidayet vesilesi 
olmuşsa, bu, benim de mağfiretime vesile olacaktır. İlim sahiplerin¬ 
den ricam, yaptığım yanlışlardan dolayı beni uyarmalandır. Yaptı¬ 
ğım yanlışlık, delili ile açıklanırsa inşaallah onu düzeltirim. Allah'ın 
Kitabı konusunda bilerek yanlış yapmaktan ve yanlış üzerinde ısrar 
etmekten Allah'a sığınırım. Eserimin isminden de anlaşılacağı gibi 

bu çalışmamın amacı. Kur an in anlamı ve ruhunun kavranabilmesi 
için gösterdiğim bir çabadır. Aynca, sadece meal okunduğunda olu¬ 
şabilecek Kur an hakkmdaki şüpheleri gidermek ve sorulan cevap¬ 
lamak için gayret sarfettim. Kuranın icazım ve kısaca değindiği yer¬ 
leri açıklamaya çalıştım. Başlangıçta amacım tefsir yazmak değildi. 
Onun için birinci ciltteki açıklamaları kısa tutmuştum. İlerledikçe, 

açıklayıcı notlan daha uzun tutmaya gerek duydum. Zaten son cilt¬ 
lerle birinci cildi karşılaştıran okuyucu da bunu farkedecektir. Böyle 
olmasının nedenlerinden biri de Kurandaki tekrar olayıdır. Tekra- 

nn yaran Kur an daki bir konu bir yerde tam olarak açıklanmamış¬ 
sa, aym konu sonraki surelerde tekrarlandığında daha ayrıntılı yaz¬ 
ma imkanının elde edilmesidir. Kur an ı Tefhimu'l Kur’an aracılığı ile 

okuyan bir kimse bir defa okumak ile yetinmez ve ikinci kere okursa 
ikinci okuyuşunda, sonraki surelerin açıklamasının önceki sureleri 
anlamasına çok yardımcı olacağını görecektir. 

Ebu’l A’la Mevdudi 

LAHOR 
24 Rebiu's Sani 1392 

(7 Haziran 1972) 
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MEVLANA SEYYÎD EBU’L - A'LA MEVDUDİ11’ 

Daha önceki bütün İslâmî uyanış hareketleri ya çok düzensiz ve 
başıbozuktular veya günümüzde de olduğu gibi sindirilmiş durum¬ 
daydılar; yani kısaca hedeflerine ulaşmada başarılı olamamışlardı. 

Bugünün dünyasmda hâla kuvvetli ve faal olan uluslararası öneme 
sahip lslami hareketlerden birisi de Pakistan’daki Cemaat-i İslâmî 
hareketidir. Bu hareket, tüm kötü şartlara rağmen varlığı ve muha¬ 

fazasını Mevlana Seyyid Ebu’l A’la Mevdudiye borçludur. 
Mevdudi, Hacc Muiniddin Ecmerî yoluyla öğretileri Hint-Pakis- 

tan bölgesine ulaşan Çişti tarikatının kurucusu Hacc Kutbuddin 
Mevdudi Çişti nin soyundan gelen bir ailenin oğlu olarak 25 Eylül 
1903 de Haydarabad-Deccan’daki Avrangabad da doğdu. Ailesinin 
aynca, Hindistan'a Muhammed bin Kasım la birlikte geldiği söyle¬ 

nen hadis ravisi Mevdud'un nesebinden olduğu da söylenir. Doğu¬ 
mundan üç sene kadar önce, bir derviş babasını ziyaret ederek Al¬ 
lah'ın ona kendisini tamamen iman davasına adayacak bir evlat ba¬ 

ğışlayacağını söyledi. Mevlana Mevdudi nin babası bir İngiliz taraf¬ 
tarıydı, ama Sir Seyyid Ahmet Han’la ayn aileden olmasına ve Ali- 

garh'da eğitim görmüş olmasına rağmen, hayatının daha sonraki 

yıllarında, İngiliz yönetiminin ve destekleyicilerinin büyüsünden gi¬ 
derek kurtuldu. Batı medeniyetinden soğumuş birisi olarak, çocuk¬ 
larını İngiliz okullarına göndermeğe razı olmadı, onların evde Arap¬ 

ça, Farsça, Urduca ve İngilizce dersleri almalarını sağladı. Mevdudi, 
henüz onaltı yaşında babasmı kaybedince 1920 lerde hayatım gaze¬ 
teci olarak kazanmaya başlayacaktı. Kısa bir süre Japalbur’da mu¬ 

ti) Bu yazı Meryem Cemile nin “Who is Mavdoodi" (Lahore, 1973) adlı eserinden der¬ 
lenmiştir. 
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habir, daha sonrada yerel bir gazete olan Taj’da editör olarak çalıştı. 
Aynı yıl Delhi'ye giderek. Cemiyeti Ulema-i Hindin yayın organı olan 
el-Camiada yardımcı editör olarak çalıştı. Hastalandığı 1927 yılma 

kadar bu görevi sürdürdü. Hastalığı onu Avrangabad daki evlerine 
dönmeye mecbur bıraktı, ve bilâhere Haydarabad a giderek, o gün¬ 
den beri onun adıyla tanınan aylık Tercüman-ul Kur’an’m yayınma 
başladı. 

Ocak 1938 de, Allame Muhammed İkbal in daveti üzerine İslam 
hukukunun diriltilmesi konusunda çalışmak için Pencap a giderek, 
bir cami ve birkaç evden oluşan Gurdaspur yöresinde yerleşti. Daha 
sonra bu binalar Darus-Selam Akademisi oldu. Nisan aymda İkbal 
vefat etti; Mevlana Mevdudi Aralık ta Lahor a giderek İslam Üniversi¬ 
tesi İlahiyat Fakültesi nde ücret almadan Dekan olarak çalıştı. Bir 
sene sonra, yöneticiler para vermekte ısrar ettiler, ama görüşlerini 
anlatma konusunda hiç bir sınırlamayı kabul etmediğinden bu gö¬ 
revden ayrılarak yazı hayatına ve vaazlarına devam edeceği Dâru s- 
Selâm Akademisine geri döndü. 194 İ de ise Cemaat-i lslami yi kur¬ 
du ve bundan sonra hayatını tamamen hareketinin geleceğine ada¬ 

dı. 
Mevlana Mevdudi kendi kendini eğitmiş bir insandır. Onyedi ya¬ 

şında daha çocuk sayılacak bir yaşta iken bile meselâ Hind kıtasın¬ 

da yaygın olan Hilafet Hareketine eğildiğinde, bu hareketi körü kö¬ 
rüne takip etmeyecek eleştirici bir zekaya sahipti. 

Mevlana Mevdudi, dikkatleri ilk defa 1926 da, cihadı eski ve mo¬ 

dem savaş kavramlarından dikkatlice ayırarak, îslami Cihad kavra¬ 
mıyla modem uluslararası savaş hukukunu karşılaştırdığı "El-Ci- 
had fil İslam" adlı kitabının basımıyla dikkatleri çekti. 1932 de, Mev¬ 

lana Mevdudi modem eğitim görmüş gençliğin zihinlerine safiyeti 
bozulmamış bir imanı sokabilmek amacıyla yazdığı en popüler ve en 
çok bilinen kitabı olan "İslamın Anlaşılmasına Doğru"yu tamamladı. 
"Islamın Anlaşılmasına Doğru" on dan fazla dile çevrilerek birçok ke¬ 
reler basıldı. Bu kitap aynca bazı Müslüman ülkelerde okullarda te¬ 
mel bir ders kitabı olarak okutulmaya başlandı. Aynı yıl, Mevlana 

Mevdudi Tercüman-ul Kur'an’ın yayınma başladı. 
“1932’de Haydarabad da Tercüman-ul Kur an ı yayınlamaya baş¬ 

ladığımda, kafamdaki plan ilk önce müslüman aydınlan yakalayan 
Batı kültürü ve fikriyatının zincirini kırmak ve onlara İslam’ın Batı 
kültürünün sunacağından çok daha üstün bir medeni hayata, hu¬ 
kuka, kültüre, siyasi ve ekonomik sisteme, felsefeye ve eğitim siste¬ 
mine sahip olduğu fikrini aşılamaktı. Kültür ve medeniyet konusun¬ 
da başkalarından ödünç almalan gerektiği nosyonundan kurtulma- 
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lannı istiyordum, lslami sistemin dünyadaki herhangi bir sistem¬ 
den daha üstün olduğuna onlan ikna etmek istedim ve ayrıca onları 
korkutan Batı sisteminin, zayıflıklarını ve kusurlarını bilmelerini 
arzuladım."® 

Bu yıllarda, Müslim League liderliğinde Pakistan hareketi güç ka¬ 
zandığında, Mevlana Mevdudi iki-ulus kavramını ve Müslümanların 

kendilerine ait ayn bir ülkede yaşamayı seçmede özgür olmaları ge¬ 
rektiğini kabul etmesine rağmen, aynı zamanda, Hindular ve Müslü- 
manlar arasında nefreti ve dehşeti kışkırtan gurupçuluğa kesin şe¬ 
kilde karşı çıktı. Müslümanlar alâlade bir ulus değil, İslam'm mesa¬ 
jım tüm dünyaya yaymayı amaçlayan misyona sahip bir ümmetti. 
Bir müslüman sadece Müslüman bir aile içinde doğmuş olduğun¬ 

dan ve ona bir Müslüman adı verilmiş olduğundan değil, günlük ya¬ 
şamında gayri müslim komşularına kendisinin Kelime-i Şehadete 
bağlı olduğunu gösterdiği için Müslümandır. Sadece Müslüman sı¬ 
fatı taşımak yeterli değildi. Bir Müslüman, bunun değer kazanması 
için, Kur an ın ve Sünnetin emirlerine göre lslami hayatı bilfiil yaşa¬ 
maktaydı ve Hindu komşulanndan saygı görmesi için tebliği ifa et¬ 
mekteydi. 

“Müslim League şüphesiz hızla kuvvet kazanmaktaydı ama ben 
hissediyorum ki ona katılan bir kısım insanlar milliyetçi bir Müslü¬ 
man devlet kuracaklardı. Ve aynı şekilde inanıyorum ki onlar hakiki 
bir İslam devletini kuracak olanlar değillerdir. Liderlikte olanlar ve 
Müslim League'de toplananlar ve ön safta olanların gerçek bir İslam 
devleti kurabileceklerine dair bir emare yok. Onlar sadece Müslü¬ 
manlar için milliyetçi bir devlet kurabilirler ama onu bir İslam devle¬ 
tine dönüştüremezler. ",3) 

Bunlar, Mevdudi'nin Mevcud Siyasi Keşmekeşdc Müslüman başlığı 
altında 1939-1940 yıllan arasında yazdığı makale serilerinin ana 
konulanydı. O kıtanın taksimi daha yapılmadan önce; eğer Pakistan 

samimi bir İslam devleti olarak tesis edilemezse ve münafıkça politi¬ 
kalar liderliğinin karakteristliği olmayı sürdürürse, bölgeciliğe da¬ 

yalı yerel milliyetçiliklerin kendilerini tekrar ortaya çıkaracaklannı 
ve neticede ülkenin bölünmesinin kaçınılmaz olacağını tahmin et¬ 
mişti. 

“Böylece önümde üç problem vardı; eğer ülke bölünmezse Müslü¬ 

manları kurtarmak için ne yapmalı? İkinci durumda, yeni Müslü¬ 
man devleti aslında gayri-Islami bir devlet haline gelmekten koru- 

(2) Mevdudi, Cemaat-i İslâmî'nin 29 yılı, s. 45 
(3) Aynı eser, s. 49-55 (Özetle) 
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mak ve bunun yerine gerçek bir İslam devleti olma yoluna sokmak 
için ne yapmalı? Bu üç problemi ortaya koyduktan sonra, durumla 
ilgilenmek için Cemaat-i İslâmî diye bilinen örgütü kurma fikri hasıl 
oldu. Taraftar- olduğum görüşlerin çoğunluğun hoşuna gitmemesi¬ 

ne ve kimilerince suistimal edilmesine rağmen, bana katılan küçün 
bir grup vardı ve Cemaat-i İslâmî'nin ortaya çıkması da bu grubun 
yardımıyla olmuştu. Bu Cemaatın İslam'a sebatla inanan ve diğerle¬ 
rine güven veren, itimat edilir karaktere sahip böylesi kişilerden 
oluşması gerektiğini, gerçek kuvvetin sayılarda değil karaktere sa¬ 
hip böylesi kişilerden oluşması gerektiğini, gerçek kuvvetin sayılar¬ 
da değil karakterde yattığını, ve Cemaatin sayılan ne kadar az olursa 
olsun kesinlikle itimat edilir bir karaktere sahip, amelleriyle güven 
telkin eden ve Müslümanlann itimat edebilecekleri böylesi insanlan 
bağrına basması gerektiğini düşündüm. Cemaatin çok sıkı bir orga- 
nisazyona ve sıkı bir disipline sahip olması gerektiği fikrindeydim. 
Cemaati organize ederken aklıma gelen diğer bir husus da, tslami 
düzenin tesisinde beraber uyum içinde çalışabilmeleri için Cemaat, 
hem eski sistem ve hem de yeni sistem altında eğitim görmüş kişiler¬ 
den oluşmalıydı. Cemaat aynca tüm mezheplerden ve düşünce 
okullanndan bütün müslümanlann bir araya getirme gayreti içinde 

olmalıydı. Her ne kadar Şia’dan olan kardeşlerden henüz tam mana¬ 
sıyla ve üst düzeyde bir katılım olmadıysa da, sempatizan büyük bir 

çoğunluk vardır. ”l4) 
Müslümanlar Hindistan'da hiç kimse Pakistan hareketini Mevla- 

na Mevdudi'den daha şevkle desteklemedi. Bütün yazılarında ve va¬ 
azlarında, Hindistan Müslümanlanm farklı bir toplum olduklanna 
ve eğer Hindu zulmü ve tahakkümü tehdidini defetmek istiyorlarsa 

kendilerini kendi devletlerinde yönetmeleri gerektiğine inandırdı. 
Mevlana Muhammed Ali Cevher, Mevlana Şevket Ali ve Kadı Azam 
gibi samimi özgürlük-savaşçılan bir zamanlar Hindistan Ulusal 
Kongresi nin üyeleriyken Mevlana Mevdudi bu kongreye bir gün için 

bile katılmamıştı. 
Kıtanın 14 Ağustos 1947'de taksimi karanndan sonra ise, Mevla¬ 

na Mevdudi artık bütün çabalannı Pakistan'da lslami bir hayat tar¬ 
zının tesisine adadı. Ocak-Mart I948'de, radyoda İslam'ın ruhani, 
ahlaki, sosyal, siyasi ve ekonomik öğretilerinin çok önemli yönlerini 
açıklayan beş konuşma yaptı. Ona göre İslam bir slogan değildi. Bu 
yaklaşımıyla O, ülkede, söylediğini her harekeüyle anlatan bir kaç li¬ 
derden biriydi. Bitmeyen bir eneıjiyle, konuşmalar yaparak ve mü- 

(4) Aynı eser. s. 49-55 (özetle) 
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kemmel bir İslam devleti için kitleleri hareket geçiirerek ülkeyi baş¬ 
tanbaşa dolaştı. Böylesi bir tutarlılık bazı çıkar çevreleri için taham- " 
mül edilmez olduğundan, ülke için gerçek Islami Anayasa talep etti¬ 
ğinde hemen onu devletin düşmanı olmakla suçladılar ve 4 Ekim 
1948’den 28 Mayıs 1950 ye kadar hapsettiler. Mamafih, ülke için İs¬ 
lam! Anayasa elde etme çabalan 7 Mart 1949 da Ulusal Anayasa 
Meclisi taleplerini içeren “Kararlar”ı kabul ettiğinde, meyvesini ver¬ 
miş oldu. 

Yüzyıllar boyunca ilk kez. Pakistan'da. Duyubendî. Barelvî. Ehli- 
hadis ve Şia düşünce ekollerini temsil eden otuzbir ulema, Mevlana 
Mevdudinin ikna etmesiyle, 21-24 Ocak 1951 de Karaçi'de bir kon¬ 
ferans düzenledi ve yeni Anayasaya katılmak üzere İslam devleti için 

elzem olan yirmi iki prensibi mutlak ittifakla kabul ettiler. 
1952-53 yıllan arasında, Pencap da halkın çoğunluğunun, Kadi- 

yani mezhebinin anayasada, ayn bir azınlık grubu olarak belirtilme¬ 
sini istediklerinde, bu teklifi örtbas etmek için sıkıyönetim ilan edil¬ 
di. Mevlana Mevdudi daha sonra. Hükümet politikasını kınayarak, 
halkın bu isteklerini destekleyen Kadıyanî Problemi adlı broşürü 

yazdı. Sonuçta 28 Mart 1953'te Mevlana Mevdudi tutuklandı ve 
mahkemeye çıkanlmadan mahkum edildi. Sıkıyönetim mahkemesi 
onun idamına karar verdiğinde o şunlan söyledi: “Eğer Allah böyle 
istediyse bu akibeti memnunlukla kabul ediyorum, ama eğer O nun 
iradesi değilse, ne yaparlarsa yapsınlar bana en küçük bir zarar bile 
veremezler." 

Müslüman dünyasında ona verilen ölüm cezasına karşı tepkiler o 
kadar büyük oldu ki, yetkililer cezasını 14 yıla indirmek zorunda 
kaldılar. 

Mevlana Mevdudi nin hapis yılları devam ederken. Baş Yargıç 
Muhammed Münir, Yargıç M. R. Kay an in in yardımıyla, Münir Rapo¬ 
ru diye bilinen ünlü raporunu hazırladı. Bu rapor Kadıyanî mezhebi¬ 

ne karşı halkın kışkırtmışının nedenlerini, ve özellikle Çadri Zafrul- 
lah Han ve diğer yüksek rütbeli Kadıyanîlerin devlet görevinden 

uzaklaştırılması için halktan gelen baskıların nedenlerini içeren ve 
neticede bu huzursuzluğun nedenini Müslüman bağnazlığı ve fana¬ 
tizmine bağlayan soruşturma ve tesbitlerini içeriyordu. Bundan yo¬ 

la çıkarak, eğer Pakistan'ın bir İslâmî Devlet olmasına müsaade edi¬ 
lirse, ülkenin tüm gayri-müslimlerin zulüm hedefi haline geleceği, 
farklı mezheplerin birbirlertyle sürekli çekişeceği, modası geçmiş 
kanunların “uygar" dünyanın standartlarıyla çatışacağı ve Pakis¬ 

tan'ın uluslararası topluluktan atılacağı sonucuna vardı. Batılı or¬ 
yantalistler ve Hristiyan misyonerleri bile İslam'a Münir Raporu nun 
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yapmış olduğu kadar küstahça saldırmamıştı. Yazannın bir Müslü¬ 
man olması da. raporun yıkıcı etkilerini daha da arttırıyordu. Bu 
gerçeklerden tamamıyla bilinçli olarak. Mevlana Mevdudi ve Cema¬ 
at-! Isıami. Münir Raporunda, hiç bir hakikat payı olmadığını ilân et¬ 

ti. 
25 Mayıs 1955 de, Yüksek Mahkemenin yayınladığı bir emirle 

Mevlana Mevdudi serbest bırakıldı. 
Bir yıl sonra, Pakistan İslam Cumhuriyeti nin ilk anayasası Mart 

1956'da resmen ilan edildi. Anayasa Cemaat-i İslâmî'nin istekleri¬ 
nin çoğunluğunu içeriyordu. Bu anayasa gerçek bir İslam devletinin 
teşekkül sürecine katkıda bulunmak için henüz tamamlanmamıştı 
ki. Başkan İskender Mirza 7 Ekim 1958 de onu fesh eden bir karan 

yürürlüğe soktu. 27 Ekim de Mareşal Muhammed Eyüp Han yöneti¬ 
mi ele geçirerek sıkıyönetim ilân etti ve Cemaat-i lslami de dahil tüm 

siyasi partileri kapattı. 
Mevdudi İslam davasını yürütmek için her zamanki kararlılığıyla 

ve cesaretle yoluna devam etti. Sıkıyönetime rağmen, İslam huku¬ 
kunda modem yönetimde gerekliliğini ve uygulanabilirliğini net bir 

şekilde ve ikna edici bir surette ortaya koydu ve genişletilmiş bir bas¬ 

kısını "İslam Hukuku ve Anayasası" başlığı altında kitap olarak ya¬ 
yınladı. Mevdudî'nin argümanlan o kadar ikna ediciydi ki, yüksek 
statülü Hristiyanlar gibi Pakistan Baş Yargıcı A. R. Comelius bile 
İslâm hukukunun ülke için elverişli tek kanuni sistem olarak kabu¬ 
lüne taraftar olmuştu. 17 Şubat 1967 de toplanan Batı Pakistan 
Yüksek Mahkemesi nde, tüm yargıçlar İslam hukukunun yürürlük¬ 

te olması yönündeki görüşlerini beyan ettiler. 
5-6 Mayıs 1960 da, Mevlana Mevdudi düşünce ekollerini temsil 

eden ondokuz ulema ile beraber Lahor da toplandı ve sonuçta Pakis¬ 
tan'da parlementer sistemin işleyişindeki başarısızlıkların nedenleri 
hakkında, hükümetin tayin ettiği Anayasa Komisyonu tarafından 
sorulan somlan cevaplandırarak demokrasi ve insan haklannın te¬ 

sisi için gerekli olan acil önlemleri sundular. 
"Pakistan, Müslümanlann gayretleriyle varlığına kavuşmuştur. 

Dahası, Allah'ın yardımından sonra, ülkenin varlığın ve kuvvetini 
garanti altına alan Müslümanlann kararlılığıdır. Bu ülke, Müslü¬ 
manlann fedakârlığı olmadan varlığına kavuşamazdı. Ve eğer, Allah 

komşun, müslümanlar ümitlerini kaybederse ve bunun için yaşa¬ 
ma ve ölme kararlılığını kaybederse ülke varlığını koruyamayacak¬ 
tır. Müslümanlar bu ülkeyi, kanunlan lslami olan, kültürü ve mede¬ 
niyeti lslami olan bir İslam Devleti olarak teessüs ettirme ve bundan 
sonra da öyle görmek istemektedirler. Bundan dolayıdır ki, müslü- 
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manlar mallarını canlarım ve izzetlerini Pakistan'ı kurmak için or¬ 
taya koydular.r,,> 

2 Mart 1961'de, Pakistan Kadınlar Birliği kendi hazırladığı ve 

açıkça lslâma aykın olan Medeni Kanunu hükümetin yürürlüğe 
koyması için yaptığı baskıda başanlı olunca. Mevdudi ve ülkenin her 
tarafından 209 ulema kanunu protesto ettki ve geriye alınmasını ya 
da en azından değiştirilmesini talep etti. Bu yeni aile hukukuna kar¬ 
şı ulemanın bildirisine161 karşı sert ve baskıcı önlemler geldi. Bildiriyi 

basanlar ya da dağıtanlar hapse atıldı. 
Bu dönemde, Mevlana Mevdudi bütün gayretleriyle yazılarına ve 

vaazlarına bireysel olarak devam ediyordu. 1959 ve 1962 arasında, 
altı ciltten meydan gelen Kur an-m Urdu dilindeki tercüme ve tefsiri 

olan Tefhimu'l Kur an ı hazırlamak için tüm Batı Asya'yı -Arabistan, 
Sureyi, Ürdün ve Mısır- dolaştı ve kitaplarda belirtilen kutsal yerleri 
ziyaret etti, ilk olarak 1943 yılında başlanan Tefhimu'l Kur'an'ın son 

cildi ise. Haziran 1972'de tamamlandı ve İslam dünyasında büyük 
ilgiyle karşılandı. Giderek büyüyen talep sonucunda, tefsirin İngiliz¬ 
ce, Arapça, Bengalee ve Peştuca171 tercümeleri hazırlandı. Tefhimu’l 
Kur'an'da, Mevdudi mutlak gerçeği ve Hristiyanlann ve Yahudilerin 
kitaplarını nasıl tahrif ettiklerini göstererek, Islami hayat tarzının 
diğerlerine olan üstünlüğünü ortaya koydu. Mevdudi'nin Nur ve Ah- 
zab sureleri tefsiri ayn olarak basıldı ve bunlar suça karşı İslam'ın 
getirdiği cezaların herhangi bir laik ceza kanununun getirdiğinden 
daha insancıl ve daha etkili olduğunu gösteriyordu. Bu tefsir Pakis¬ 
tan Üniversitelerinde hukuk öğrencileri için ders kitabı olarak kabul 
edildi. 

Mevlana Mevdudi Arabistan Kralı İbn Suud'un ricasıyla, Medi¬ 
ne'de kurulacak bir İslam Üniversitesi için ayrıntılı bir proje hazırla¬ 

dı. Mevdudi bu Üniversitenin, Kahire'deki el-Ezher Üniversitesi nin 
İslâmî karakterinin milliyetçilik ve laiklikle bozulmasının meydana 

getirdiği entellektüel ve akademik boşluğu dolduracağını umuyor¬ 
du. 

1963'de, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki şiyasi sürtüşme yü¬ 

zünden, Kral Mısır'ın hazırladığı Kabe örtüsünü kabul etmeyince, 

Mevdudi onun Pakistan'da hazırlanmasını teklif etti. Kral teklifi ka- 

(5) “Anayasa Komisyonunun Sorularına Cevaplar ve İslam Devletinin Temel Pren¬ 
sipleri", s. 26-27 

(6) Müslüman Aile Hukuku Düzeni konusunda 209 Pakistan Ulemasımn Bildiri¬ 
si. 

(7) Ellinizdeki eserle Türkçe tercüme de tamamlanmış bulunmaktadır. Rusça'ya ter¬ 
cümesinin de hazırlanmak ta olduğu bildirilmektedir. 
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bul etti ve böylece, Mevdudi'nin gözetimi altında. Kisve en kaliteli iş¬ 

çilerce elde dokunarak altınla süslendi. O yılın Mart ayında çalışma 

bitince, Cemaat-i İslâmî’nin yönetimindeki iki tren, örtüyü taşıya¬ 

rak tüm Pakistan? dolaştı, örtüyü görmek için galeyana gelen halk 

yol boyunca toplandı ve bu daha sonra büyük bir gösteriye dönüş¬ 

tü. 

Mevdudi’nin giderek artan popüleritesi ve etkinliğini çekemeyen 

düşmanlan 25-28 Ekim 1963‘de toplanan Cemaat-i İslâmî’nin yıllık 

kongresini sabote etmek için her türlü yolu denedi. Seyahat izinleri¬ 

ni kaldırarak ve megafon kullanılmasını yasaklayarak yaptıklan bü¬ 

tün engellemelere rağmen, kongre 10.000'den fazla kişinin katılı¬ 

mıyla başladı. Polisin koruması altındaki sokak serserileri kongre 

salonunu ateşe vermek ve Mevdudi'yi öldürmek istedilerse de liderin 

cesareti ve cemaatin serinkanlılığı kongreyi hedefine ulaştırdı. 

Tabii cemaatin bu başarılarına müsamaha gösteremeyen muha¬ 

lifleri, resmi gazetede aleyhinde propagandaya başladılar ve bu 6 

Ocak 1964 de etkisini gösterdi. Mevdudi ile beraber Cemaati İslâ¬ 

mî'nin önde gelen tüm ledirleri tutuklandı ve yargılanmadan hap9e 

atıldı. Cemaati îslami kanunsuz ilan edilerek yasaklandı ve bütün 

büroları, kütüphaneleri ve toplantı yerleri polis tarafından mühür¬ 

lendi. Fakat daha sonra, dava dosyası dürüst ve adil bir celse için Pa¬ 

kistan Yüksek Mahkemesi nin önüne getirilince cemaatin yasaklan¬ 

ması ve liderlerinin hapse atılması cezası derhal kaldırıldı. Hapisten 

çıktıktan daha onbeş gün sonra 25 Ekim 1964'de, Ulusal Başkanlık 

seçimleri kampanyası sırasında Mevlana Mevdudi, Lahor da büyük 

bir kalabalık önünde rejimin meşruluğunu tehdit eder mahiyette, 

mevcut sistemin politikalarını eleştiren iki saatlik bir konuşma yap¬ 

tı. 

Hindistan'ın 6-24 Eylül 1965'de Pakistan’ı sinsice işgal etmesi 

günlerinde Mevdudi Lahorda 'Radyo Pakistan'dan topraklarını sa¬ 

vunmanın gerçek bir cihad olduğunu ilân eden beş konuşma yaptı. 

Bu heyecan verici konuşmaların savaştaki etkisi tahmin edilemez 

güçte oldu. 

Mevlana Mevdudi Keşmir’de adaleti sağlamak için de elinden ge¬ 

leni yaptı. Muzafferabad'da Azad-Keşmir Radyosu’ndan yaptığı ko¬ 

nuşmada Hindistan'ın Keşmir Müslümanlanna karşı giriştiği kötü 

muameleleri anlattı. Mevlana Mevdudi 24 Eylül 1965 de yürürlüğe 

giren B.M. ateşkes emrine ve 10 Ocak 1966 Taşkent Dekîerasyo- 

nu’na Hindistan için tek yanlı bir diplomatik zaferi temsil ettiği ve 

Keşmir problemine adil bir çözümü olanaksız kıldığı için karşı çık¬ 

tı. 



TEFHtMUT. KURAN 351 

İsrail, 5-9 Haziran 1967'de Mısır, Suriye ve Ürdün’e karşı acıma¬ 
sızca saldınya başladığında, Filistin'in ve özellikle Kudüs’teki kutsal 
yerlerin Siyonist işgalden kurtulması için Mevdudi tüm gücüyle 

Arap kardeşlerinin yanında yer aldı. 
Mekke’de toplanan Rabıta el-Alem el-İslamiyye'nin Mart 1966'da- 

ki oturumunda, Mevlana Mevdudi, Amerika, Rusya ya da herhangi 

bir yabancı güce bağımlı olmadan her müslüman ülkenin askeri açı¬ 
dan kendi kendine yeterli hale gelmesinin acil gerekliliğini vurgula¬ 
dı. Daha sonra dünya müslümanlannı. kendilerini ve İslam’ı her 
yerde savunabilmeleri için tek bir blokta birleşmeye ve ulusalcılığı 
reddetmeye çağrdı. İslam'ı, bütün ırkları ve ulusları bir Ümmet için¬ 
de, bir tek aile halinde birleştirmeye elverişli ve evrensel banşı geti¬ 

recek ideoloji olarak ilan etti. 
Mevlana Mevdudi ve hareketi İslam düşmanı tüm saldırılara karşı 

büyük bir siper oluşturdu. Allah'ın dinini değiştirip, Batı hukuk sis¬ 
temlerine uydurmak isteyen modemistlerin çabalarına karşı aman¬ 

sızca direndi. 
İslâmî doktrinin ruhuna tamamen zıt olan, hap, düşük yapma ve 

kısırlaştırma yoluyla nüfus artışını kontrol etmek için yapılan her¬ 
hangi bir ulusal ya da uluslararası politikanın da amansız muhali¬ 
fiydi. Bireysel, sosyal, ulusal, uluslararası ekonomik ve ahlaki bakış 
açısından, nüfus indiriminin yapay metodlannı tahrip edici sonuç¬ 
larını gösteren "İslam ve Doğum Kontrolü" adlı kitabını 1962'de ya¬ 
yınladı. Yetkililerin bu kitabın “Ulusal Aile Planlaması Programını” 
sabot edeceğinden korkmalarından dolayı, kitap resmi bir kararla 9 
Ağustos 1966’da yasaklandı. 

İngiltere ve Almanya'daki Müslüman öğrenci cemaatlerinin ken¬ 
disini ziyaret ederek konuşma yapması için defalarca kendisini da¬ 

vet etmelerine rağmen, uluslararası öneme sahip olarak giderek ar¬ 
tan etkinliğinden korku duyan hükümet, Mevdudi'nin yurt dışına 

çıkmak için yaptığı bütün başvurulan geri çevirdi. Mamafih, Ağus¬ 
tos 1968'de, mütehassıs doktorlar heyeti, böbreklerinde oluşan taş¬ 

ların Londra’ya ameliyata gitmesi için yeterli bir neden teşkil ettiğini 
açıkladılar. Geçirdiği iki ameliyat kendisini oldukça zayıf düşür¬ 
dü. 

Müslümanlar ve birçok gayri-müslim kendisini ziyarete geldi. 15 

Aralık ta, Pakistan'a dönmesinden bir kaç gün önce Londra Hilton 
otelinde onun için verilen özel bir resepsiyona sadece Ingilteredeki 
PakistanlIlar cemaatinin önde gleen temsilcileri değil, aym zamanda 
İngilizce ve Urduca yayınlanan dergilerin muhabirleri, bazı İngiliz 
öğretim üyeleri ve oryantalistler de katıldı. Burada özellikle Ingilte- 
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re ye göç eden PakistanlIlara hitaben bir konuşma yaptı. Dinleyicile¬ 
rine, eğer İngiltere’de yaşayan Müslümanların hayatlarını İslâmî de¬ 
ğerlere ve ideallere göre yönlendirirlerse, İslam'ın gelişmesinin ve ge¬ 

nişlemesinin Batıda büyük bir hız kazanacağını ifade etti. Ama eğer 
aşağılık kompleksine kapılırlarsa. Batı geleneklerinin körü körüne 
kişiliklerinin kaybolmasına ve yabancı bir kültüre karışmalarına 

neden olacaktı. Pakistan cemaatinin liderlerinin Müslüman çocuk¬ 
larının evde ve okulda İslâmî eğitimden yoksun kaldıkları ve yeni ne- 
silin Müslüman cemaat için kayıp olabileceği konusunda uyardı. In¬ 
giltere'nin “bütünleştirme” sloganı altında Müslümanları Batı me¬ 
deniyeti içine asimilasyon politikasının yanlış olduğunu vurgula¬ 

dı. 
Aynı yıl içinde Italyan ve Alman televizyonlarının kendisiyle yaptı¬ 

ğı mülakatlarda, modem insanın en ciddi hatasının fiziksel nesnele¬ 
ri kontrol etme ve tabiatı sömürmek için sömürmede bilimi kötüye 
kulanmalan ve peygamberlere vahyedilen kutsal kitapların ahlakî 
ve ruhî kılavuzluğuna ihtiyaç hissetmemeleri olduğunu vurguladı. 
Sonuç olarak. Batılı hayat banşı tanımaz. Hayat anlamını ve amacı¬ 
nı yitirmiştir, aile çökmektedir, suç sınır tanımamaktadır ve şiddet 
dünyanın geleceğini tehdit etmektedir, ikinci hayatî hata. Batılı in¬ 
sanın dar görüşlülüğüdür. Eğer Batı medeniyeti ırk ayrılığı gibi 
problemler çözüm bulamıyorsa, insanlar İslam'ın bunlan nasıl çöz¬ 

düğünü ve ırkı ve milliyetçiliği aşan bir kardeşliği nasıl başardığını 
Öğrenmelidir. Batilı insan şimdi, sınırlı dünyasının ötesini görme ve 
cihadın nasıl savaşın dehşetini ve barbarlığını ortadan kaldırdığını, 
İslâmî öğretilerin uygulanmasının aileyi nasıl kuvvetlendirdiğini, ve 
zihinsel bozukluklara ve sosyal bölünmeye yol açan kişisel ilişkilerin 
kesilmesini nasıl önlediğini öğrenmek zorundadır. İslam'ın evrensel 

mirası sadece müslüman olarak doğanlar için değil tüm insanlık 

içindir. 
Londra'da, 1968 kışında, tedavisi sürerken, Arapça yayın yapan 

el-Guraba dergisinin editörü Mevdudi ile bir mülakat yaptı ve dünya¬ 
nın baskı altındaki çeşitli bölgelerinde sürüp giden Islami hareketler 
İçin hangi metodlan önerebileceğini sordu. Mevlana Mevdudi bu so¬ 

ruyu şöyle cevapladı: 
“inanıyorum ki, altında yaşadıktan despotizmin türünü ve doğa¬ 

sını doğruca ve akıllıca tayin etmek belirli bir ülkedeki İslâmî hare¬ 
ketin lider ve kadrolannın sorumluluğudur. Buna karşı mücadele¬ 
nin yollarını ve araçlarını keşfetme ve İslâmî amaca hizmet etmek 

için yeni fırsatlar aramak yine bunlann sorumluluğudur. Farklı 
Müslüman ülkelerdeki despotizmin doğası ve boyutlan birbirinden 
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farklıdır ve herhangi bir standart metodu öne sürmek mümkün de¬ 
ğildir. Ama bütün bu durumlarda gizli yeraltı faaliyetlerinin ve kanlı 
devrimlerin metodlarma ve tekniklerine duyulan arzuya karşı diren¬ 

mek gerektiği inancındayım. Büyük risk altına girseler, acı çekseler, 
hatta bu hapis ve darağacı anlamına gelse bile, Allah yolunda açıkça 

ve banşçı yollarla çalışmalıdırlar.” 
Yaşamı boyunca Mevdudi, yönetimde bulunanların kötülüklerini 

kendi emniyetini hiç dikkate almadan korkusuzca eleştirmiştir. Ha¬ 
yatına defalarca kastedilnıesi gerçeğine rağmen, herhangi bir olağa¬ 
nüstü önlem almayı ya da kendisine bir koruma almayı asla gerekli 

bulmamıştır. 1970 kışındaki ulusal seçim kampanyaları sırasında, 
kendini düşünen, fırsatçı ve haris ulema, camilerde Cuma Hutbesi 
esnasmda onu sertçe eleştiren konuşmalar yaptılar ve sadece kendi¬ 

sine değil aynı zamanda ailesine de iftirada bulundular. 
Mevdudi'ye 1970 seçim kampanyası sırasında kişisel güvenliği¬ 

nin tehlike altında olduğu söylendiğinde, sakince şöyle cevap verdi: 
“Yüce Allah a güven duyan herhangi bir kişinin. O nun koruması ve 
nzası altında olduğuna inanırım." 

Mevlana Mevdudi'nin nitelik ve nicelik olarak başarılan İslâmî 
uyanış için yapılan mücadelede kendinden öncekileri aşmıştır. İsla¬ 
miyet’i tam olarak öğrenmekle kalmamı aynı zamanda modem bilgi¬ 

ler konusunda da derin görüş sahibi olmuştur. Hemen hemen kendi 
kendini eğitmiş olmasına rağmen, engin bilgisi ansiklopedik düzey¬ 
dedir. Din ve felsefe, sanat ve bilim ya da siyaset ve ekonomik konu¬ 
sunda ileri sürdükleri her türlü şüpheyi dağıtmak için en etkili bir 
şekilde kullanmıştır. Yazdığı yüzden fazla kitap ve broşürle, İslam'ın 

her yönünü en spesifik detayına kadar göstermekle kalmamış, aynı 
zamanda özel hayatıyla insanlara söylediklerini nasıl uygulamaya 
koyduğunu göstermiştir. İslamiyet'in geçmişteki ve şimdiki tüm ger¬ 
çek hizmetçileri, gibi, kendini bu işe adamış, kendini düşünmeyen, 

korkusuz ve ahlâk timsali bir kişi olarak yaşamıştır. Mevdudi sadece 
kendini İslam'a vakfetmekle kalmamış, hanımını, altı oğlunu ve üç 
kızını da aym yola çekmiştir. Hanımı uzun yıllar Pakistan'da Cema- 

at-i İslâmî'nin kadınlar kolu başkanlığını yapmıştır. Muhterem ha¬ 
nımı da sadece iyi bir ev hanımı ve anne değil aynı zamanda boş za¬ 
manlarının çoğunu Kur an ve Hadis çalışmakla geçiren ve evinde 

toplanan hanımlara dersler veren bir kişiydi. En büyük oğlu Ömer 
Faruk Tercümanu'l Kur’an'ın basımında ve babasının yaptığı diğer 

çalışmalarda yardımcı olmuştur. Diğer tüm çocuktan ailelerine kar¬ 
şı itaatkar, çalışmalarını destekleyen, iman sahibi, zeki ve hem İs¬ 
lâmî, hem de modem konularda öğrenim görmüş kişilerdi. Her öğle- 
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den sonra, Mevdudi İslam hakkmda ve İslam'ın ulusal ve uluslara¬ 
rası olaylarla ilgisi konusunda kendisiyle tartışmaya gelen her yaş¬ 
tan insanlarla evinde halka oluştururdu. Mevdudi aynca dünyanın 
her yerindeki Müslümanlardan ve de İslam hakkmda daha çok şey 
öğrenmek isteyen gayn-Müslimlerden gelen mektuplara cevap yaz¬ 

mak için hayli zamanını da ayırırdı. 
Kutlu İslam yolunda çok çetin ve sıkıntılı mücadelelerden sonra 

bu mübarek İnsan 22 Eylül 1979 günü, 77 yaşında iken bütün İslâm 
alemini büyük üzüntüye boğarak bu fani alemden göçtü. Allah ona 

Rahmet etsin. 







TEFHİM ÜL-KUR ANIN BAZI ÖZELLİKLERİ 

Muntasır Mir* 

Yirminci yüzyılda yaşamış önder bir müslüman âlim olan Ebul- 

A'la Mevdûdi, çeşitli Islami konularda pek çok eser verdi. (2) Urduca 
yazdı; fakat diğer dillere de çevrilen eserleri. (3) İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerindeki eğitim görmüş sınıflar, özellikle de gençlik üze¬ 

rinde derin bir etki yaptı. Mevdûdi. temelde geleneksel kalıplara 
bağlı bir âlim olmasına rağmen, diğer pek çok müslüman âlimin ter¬ 

sine. İslam dünyasının karşısına dikilen çağdaş problemlerin farkı¬ 

ndadır. Kendisini günümüzün en çok okunan müslüman yazarları¬ 
ndan biri yapan da. geleneksel ve çağdaş zorlukları birleştirmedeki 
ve ortaya şayan-ı dikkat bir İslam yorumu koymadaki bu başarısı¬ 
dır; (4) 

Kur’an üzerine yapılmış altı ciltlik bir tefsir olan Tefhim'ül Kur'an. 
(5) Mevdûdi'nin şaheseridir. Eser, sadece bir bilgi hâzinesi değil, 

aynı zamanda Mevdûdi'nin düşüncesinin de bir hülasasıdır. Mevd¬ 
ûdi Tefhim i yazarken, kitabın önsözünde dediği gibi, Kur'an’m me¬ 
sajını anlamak istediği halde konuyla ilgili oıjinal Arapça kaynakla¬ 

ra ulaşamayan eğitim görmüş kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bu¬ 
lundurmuştur; (6) "Birisine bir şeyi izâh etmek" anlamına gelen tef¬ 
him kelimesi, kitabın genel yapısını da çok güzel resmetmektedir. 

Aşağıda bu kitabın bazı özelliklerini tahlil edeceğiz. 

Çağdaş Bir Tefsir 

Tefhim, yüzeysel bir şekilde okunduğunda bile, çalışmanın 
"çağdaş" bir şey olduğu görülür. Urduca yapılmış pek çok Kur’an tef¬ 

siri. metodolojik materyal düzenlemesinden yoksun "geleneksel" bir 
bakış sunar. Tefhim'in böyle bir kitaptan beklenecek formel şart¬ 
ların çoğunu ihtivâ ettiği görülür. Tipik bir Tefhim sayfası, üç kısma 

ayrılmıştır: Kur'an'ın metni için bir bölüm: meâli için bir bölüm ve 
notlar (açıklamalar) için bir bölüm. Böylece tercümeyi ara vermeden 
okumak mümkün olur, ki satır aralanna yazılmış Urduca Kur'an 

tercümelerinin sıkıcı biçimine âşinâ olanların değerini iyi bildiği bir 
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yöntemdir bu. Tercüme mantıkî paragraflara göre hazırlanmıştır. 

Arasıra geçen uzun alıntılar, hatta daha küçük harflerle basılan 
kısımlar bile, ana metinden çıkarılmıştır. Eserde tarihi yolîlan ve 

önemli coğrafi yerleşim birimlerini gösteren 32 harita vardır. 
Gene, Urduca Kur’an tefsirlerinin çoğu, genel okuyucunun 

önünde bir engel olarak duran son derece Arabi ve Farisi bir lehçe, 

şive kullanır. Oysa Tefhim vasat bir okuyucunun sadece derinlik 

değil, okuma zevki de bulabileceği bir tarzda yazılmıştır. Tefhim in 
ilk en çok satan Urduca Kur an tefsiri olduğu söylenir: tabı kitap bu 

popülaritesini, berrak anlatım tarzına borçludur. 
Hepsinin üstünde Tefhim, yazarının, bu çağın problem ve şart¬ 

larına ihtimam gösterdiği çağdaş bir eserdir. Mevdûdi Kur an ayetle¬ 
rine yapüğı kendi yorumlarını savunurken, fizik, tıp ve arkeoloji sa¬ 

halarındaki son araştırmaları debi olarak sunmaktan çekinmez. (7) 
Ve bir Tefhim araştırmasının da gösterdiği gibi, yazar, kendisine - 

müslim veya gayr-ı müslim- bir yirminci yüzyıl Kur an okuyucusu¬ 
nun kafasına takılması muhtemel her tür sorun ve endişeye muha- 

tab olur. 

Tercüme 

Mevdûdi Tefhim'in önsözünde. (8) tefsin bir Kur'an tercümesi 

yapmaya çabştığım söyler. Urduca Kur’an tercümelerinin çoğu lafzı- 
dir ve bundan dolayı çok sayıda hatayla doludur, oıjinal metnin in- 
sicâm ve belagatini hiç bir şekilde yansıtamazlar: Kur an ın stilinin 
yazık değil sözlü bir ifade biçimi olduğu gerçeğini ihmal ederler: her¬ 
hangi biı- sûrenin indiği ortam ve bağlamı yerli yerine oturtamazlar: 

ve Kur'an'ın pek çok ayette bildirdiği özel anlamlan lâyıkıyle ifade 

edemezler. (9) Bu bağlamda Mevdûdi diyor ki: 

Tefsiri Kur'an tercümesi metodunu, lafzî bir tercümenin bu hatalannı 

düzeltmek için uyguladım. Kelimesi kelimesine tercüme yapmak yerine, 

bir Kur’an ayetinden ve ayetin zihnime bıraktığı izlenimden çıkardığım an¬ 

lamı, mümkün olan en doğru şekliyle Urduca ifade etmeye çalıştım. Sözlü 

(şifahi) iletişimin daimi sürekliliğini yazılı bir dilde ve serbest bir şekilde or- 

daya koymak ve Kur'an'ın sadece anlam ve mesajım değil, fakat mümkün 

olduğunca dilinin güç ve ihtişamını da yeniden ifade etmek için, lafzflikten 

kaçınarak, oıjinal metnin kusursuz Arapçasını, kusursuz Urducaya ak- 
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tarmaya çalıştım." (10) 

Mevdûdi'nin eseri, şüphesiz okunması en kolay Urduca Kur an 

tercümesidir. Hem Urdu dilinde bir otorite, hem de iyi bir üsluba sa¬ 

hip olan Mevdûdi bu iş için idealdi. Orjinal Arapçanm belâğat ve ifa¬ 
de gücünü, Urduca da muhafaza etmeyi, herkesten daha iyi 
başarmıştı. Biz burada tercümesinin üç özelliği üzerinde duracağız. 

(11) 

Birincisi tercüme, tefsiridir. Bazen parentezlerde. fakat genellikle 
tercümenin kendisinde, bu tefsiri malzemeyi buluruz. Mevdûdi bu 

malzemeyi bazı hedeflere binâen kullanır: örneğin Kur'an’ın icâzî 
ifade biçimini açıklamada: Enfal, 8: 19 "ve in ta'udu na'ud" Gerisin 

geri döner ve bâtılı tekrarlarsanız, bizde döneriz: özel anlamlara sa¬ 
hip ifadeleri açıklamada: İbrahim. 5 ve zekkirhum bi eyyamullah, 

"Ve onlara, kendilerine râci İlâhi tarihlerdeki önemli olaylarla öğüt 
ver." (krş. Arberry. " Ve onlara Allah'ın günleriyle hatırlat."; oıjinalin- 

de belirsiz ve soyut olan yerleri, belirginleştirip somutlaştırmada: 
sûre Bakara. 63 vezkunı ma Jîhi "Onda yazılı olan emir ve nehiyleri 
aklınızda tutun" (krş. Arbery, "Ve onda olanı hatırlayın") ve husûsî 
bir bağlamda bulunan konulan tavzih etmede: Bakara. 220. tnnel- 
lahe azizun hakimim, "Fakat mevcûd güç ve otoriteye karşın O. mut¬ 
lak Hâkimdir. " (krş. Arberry, "Şüphesiz O Aziz ve Hakim dir"). 

Mevdûdi'nin bu son derece işe yarar tefsiri tekniği. Tefhim in 

okunmasındaki kolaylığı da büyük ölçüde sağlar. Fakat sorunlar¬ 
dan bütünüyle masun değildir. Bir kere mübalağa riski vardır, 
örneğin Bakara. 178, el-humı bi el-hurri, ve el 'abda bi el’abdi ve el- 
ünsd bi el-ünsa,'da. "özgür için özgür, köle için köle, kadın için 

kadın" yeterlidir. (Arbeıy), oysa Mevdûdi'nin verdiği "Özgür biri cina¬ 

yet işlerse, cezalandırılmalıdır: bir köle cinâyet suçlusuysa, ceza- 
landmlır..." anlamı, gereksiz bir uzatmadır ve Fowler'ın "ince tahrif 

(12) dediği şeyi andırmaktadır. Mevdûdi bazen de tercümeye, ko¬ 

nuyla ilgisi olmayan mevzuları sokar. Saffât. 49, ke ennehunne bey- 
zım meknCın u. şöyle tercüme etmiştir: "Bir yumurtanın kabuğu alt¬ 
ına saklanmış deri tabakası gibi ince (kadın)". (13) Halbuki âyet 
"özenle gizlenmiş yumurtalar gibi" (14) (anlamından) daha fazlasını 
ifade etmiyor. Buradaki atfın bir yumurtanın ince tabakasına (14) 

olduğunu söyleyip buna göre tercüme yapmak -Mevdûdi'nin bir ha- 
dis'e uyguladığı gibi- kişinin mütercim olarak sınırlarını aşması de¬ 
mektir. 
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İkincisi, Kur'an'î deyim ve deyim türü ifadelerin tercümesinde 
Mevdûdi benzer türde Urduca deyim ve ifadeleri kullanmaya çalışır. 

Bir meyvayı kaplayan ince tabakaya arapça'da kıtmir denir ve Ld 

yemliku kıtmiren deyimi, "hiç bir şeye" yâni bir kıtmir’ e bile sahip 
değil anlamındadır. Fatır, 13'de geçen bu deyimi Arberry şöyle terc¬ 
üme eder: "bunlar... bir hurma çekirdeğine bile sahip değildirler." 

Mevdûdi'nin tercümesi: "Bir saman çüpüne (pâr-i kâh) bile sâhip 
değildirler." Kalem, 42, Kıyâmet Günündeki panikten bahseder ve 
der: Yevme yukşeju an sakim. Arberry'nin verdiği "ayağın çıplak ola¬ 

cağı gün" meâli doğrudur, fakat okuyucuya yardımcı olmaz. Mevd¬ 
ûdi ise, şöyle tercüme eder: "İnsanlar için zor bir gündür." Mü'mi- 
nun, 82, izd-kımnâ turdben ve izâmen kelimelerini içerir. Ar¬ 

berry'nin "biz ... toprak ve kemik hâline geldiğimiz zaman" ifâdesi, 
Arapçaya sâdık, mânâen de açık bir tercümedir. Mevdûdi'nin terc¬ 

ümesi aslına daha az sadıktır, fakat deyimin ifade gücünü yansıtır: 

"Biz... bir kemik yığını haline geldiğimizde (hddiyan kd pinjar). ' 
Mevdûdi bâzen de lafzı ve deyim türü ifadeler arasında başanlı bir 
sentez yapar. Enbiya, 15 ce'ahndhum hâsiden hdmidîna ifadesiyle 

biter, ki Mevdûdi'nin yaptığı tercüme şudur: "Onları biçene kadar: 
artık onlarda hiç bir canlılık emâresi kalmamıştır." (krş. Arberry: 
"Onları biçilmiş ekin yapana kadar, artık sessiz kalırlar"). Fakat 

Mevdûdi'nin Urduca paralellikler bulma çabası, bâzen pek de iyi so¬ 
nuçlar vermez. Bir örnek verirsek. Mevdûdi Müddessir. 52,suhûfan 

müneşseraten’, "açık mektuplar" diye tercüme eder, ki, Arapça ifa¬ 
deye oldukça uygunsuz düşmektedir, (krş. Arberty. "açık tomarlar"). 

Bununla beraber Mevdûdi'nin Kur’ani deyim ve deyim türü ifadeler 
konusundaki uygulaması çok başarılıdır, Tefhimü'l-Kur'an'ın en 

güçlü yanlarından biri de budur. 

Üçüncüsü, Mevdûdi tercümede.bir kelimenin feri mânâlarını ve¬ 
ya bu kelimeye ait bir kaç anlamı çoğu zaman birleştirmeye çalışır. 

Zümer, 21'de geçeh yanabi’ Arberry'de "pınarlar." Mevdûdi'de "koy 
lar, membalar ve nehirler"dir. Kalem, 25'te geçen hard kelimesinin. 
Mevdûdi’ye göre üç anlamı vardır: "bir şeyi birinden esirgemek", "bir 
şeyi yapmaya karar vermek" ve "süratle davranmak." (15) Ve gadav 
'ala hardin kâdirinâ ifâdesini Arberry, şöyle çeviriyor: "Ve erkenden 

çıktılar": Mevdûdi ise şöyle çevirir: "(Bahçenin mahsûlünü) hiç kim- 
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şeyle paylaşmamaya kara vererek, sabah erkenden âlelacele (yola) 
çıktılar." Bu kapsamlı tercüme türü, okuyucuya bir kelimenin tüm 
anlamlarını sunabilme avantajına sahiptir. Fakat aynı zamanda or- 

jinal mânâyı kaybetme ve çok ağır, muğlak bir tercüme haline gelme 
riskini de taşır. Tekasür, 1, iki kelimeden ibarettir, elhâkum et-takâ- 
thuru: Mevdûdi'nin tercümesi, ifadenin keskinliğini kaybeder: 

"Başkalarıyla rekabete girişerek, dünyevî mallarını çoğaltma arzun, 
seni duyarsız kılmıştır", (krş. Arberry: "Duyduğun büyük gıbta, seni 
yolundan saptırır.") Dahası, bir kelimenin farklı anlamlan her duru¬ 

mun karşılamayabilir ve bunlann bir araya getirilmesi uygunsuz 
olabilir. Necm, 61. ve entum sâmidûna dır. Sumûd kelimesinin ge¬ 
nelde verilen iki anlamım ("oyalanmak" ve "şarkı söylemek ve müzik 

çalmakla uğraşmak") birleştirmeye çalışırken. Mevdûdi âyeti şöyle 
tercüme eder: "Ve kendinizi şarkı söyleyip müzik çalmakla meşgul 
ederek bu (şeylerle) oyalar, avutursunuz." (16) Metinde iki anlamı¬ 

nda aynı anda kastedilmiş olması mümkün değildir, (krş. Arbeny, 
"boş şeylerle uğraşırken".) 

Mevdûdi'nin tercümesinin olumlu yanları, kusurlanndan çok 

daha fazladır. Mevdûdi'nin amacı, açık ve kendi kendini izah eden 
bir Kur'an tercümesi hazırlamaktı; itiraf edelim, bu amacına başarı¬ 
yla ulaşmıştır. 

Sûrelere Girişler 

Mevdûdi Tefhim in önsözünde, tefsiri tercüme yöntemini savun¬ 
duktan sonra, der ki: 

"Dahası, Kur'an'ı bütünüyle anlamak için, âyetlerin arka planlanın akı¬ 

lda tutmak zorunludur. Bu arka planı tercümede vermek mümkün ol¬ 

madığından, her Sûrenin başına, nazil olduğu şartlan ve ortamı gösterme¬ 

ye çalıştığım bir giriş (17) koydum. îslami hareketin hangi aşamalardan 

geçtiğini, nelere ihtiyaç ve gereksinim duyduğunu ve bir sûrenin vahyedil- 

diği zamanlarda hangi problemlerle karşı karşıya olduklannı belirlemeye 

çalıştım. (18) 

Girişler, sûrelerin tarih (inzâl) sırasını ele alır, tarihî bir arka plan 
sunar ve sûreleri tahlil eder. 

Medenî sûrelerin kronolojsini çıkartmak için elimizde yeterli ta¬ 
rihî bilgi bulunduğu halde Mekkî sûrelerin inzal sırasını belirleme¬ 
de, der Mevdûdi, tek yol vardır: Bu sûrelerin muhtevâlannı incele- 
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mek ve Hz. Peygamber (sav) ın hayatı ile karşılaştırmak. Mevdûdi bu 
yöntemi kullanarak. Mekkî sûreleri (19) dörde ayınr ve daha sonra 

her birinin nüzul dönemini tesbit etmeye çalışır. 
Yine belirtelim. Mevdûdi için bir sûrenin muhtevası, sâdece ge¬ 

rekli tarihî bilginin yokluğunda değil. (20) bu tip bilginin elimizde 
bulunduğu zamanlarda da önemli bir kronoloji ölçüsüdür. (21) O na 

göre bir sûrenin muhtevasının incelenmesi, onun Mekke’de mi, Me¬ 

dine'de mi indirildiği. (22) Mekke’de veya Medine'de inen ilk veya son 
sûrelerden mi olduğu (23) ve kısmen Mekkî kısmen de Medenî bir 

özellik mi taşıdığı konusunda karar vermemize yardımcı olur. (24) 
Girişin önemli bir kısmı da verilen tarihî arka plandır. Bu arka 

planlar, özellikle uzun ve orta uzunluktaki sûrelerde, sûrelerin indi¬ 

rildiği sosyo-kültürel ortamı anlatan kısa denemeler mahiyetinde¬ 
dir. Faydalı bilgilerin yanısıra. önemli açıklamaları da ihtiva eden bu 

bölümler, sûreler hakkında işe yarar bakış açılan sağlar. 
Girişler, sûrelere ilişkin kısa fakat, derli toplu tahliller sunar. 

Mevdûdi buralarda, sûrelerin tarihi konumlannı anlatarak, ana te- 

malannı verir. Girişleri aynca, sûrenin genel yapısını açıklamak, 
(25) bir sûrede anlatılan hikâyelerden dersler çıkartmak, (26) ih- 
tilâflı konularda kendi düşüncesini söylemek. (27) benzer veya 
özdeş konularla, sûreler arasındaki farklılıklan vurgulamak (28) ve 

sûreler arasındaki tamamlayıcılığın çeşitli yönlerini tavzih etmek 

(29) için kullanır. Mevdûdi, bir kaç istisna dışında, sûrelerin tema¬ 
larını Kehf Suresi'ne kadar bu sûrelerin kendi konu sıralarını takip 
etmeden verir. Kehf sûresinden itibâren, sûrelerin kendi konu sıra¬ 

larını takip eder. Mevdûdi'nin yaptığı ayet-ayet ilk tam tahlil. Ahzab 
Süresinindir: fakat bu şemâyı genelde ancak Rahman Suresi nden 

sonra izler. 
Bunlara ilâveten girişler, Kur’ân sûreleri için sistematik birer 

kılavuzdurlar; bu yüzden bunların ayn bir cilt hâlinde basılması 

kötü bir fikir olmasa gerek. Bu tip bir kitabın İngilizce tercümesi. 
Tefhim ’ül-Kur'an'ın İngilizce konuşulan dünyaya tanıtılmasında iyi 

bir yol olabilir. 

Açıklayıcı Notlar 

Mevdûdi Tefhim in girişinde der ki: 
Açıklayıcı notlarda, okuyucuyu Kur an dan uzaklaştırabilecek her- 
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hangi bir konuya girmekten özenle kaçındım. Notlan sâdece iki tip du¬ 

rumda yazdım: 1) Okuyucunun bir açıklamaya ihtiyaç duyacağını, 

şüpheye düşeceğini veya bir soru soracağını düşündüğüm zamanlarda: 

ve 2) okuyucunun belirli ayetlere yeterli ihtimam göstermeyeceğinden, 

dolayasıyla da onlanıı asıl önemini kavrayamayacağından korktuğum 

yerlerde". (30) Bu ifadeye göre, (ki Telhim'in ilk iki cildinde de görülebilir) 

açıklayıcı notlar, çok küçük bir yere sahip olmak durumundaydı. Fakat 

üçüncü ciltle birlikte Mevdûdi, kendi ağını atar ve notlar çoğalıp, detay- 

lanır. (31) Tefhim'in notlarını incelediğimizde bunların üç ana işleve sahip 

bulunduklarını görürüz: açıklayıcı, tamamlayıcı ve eleştirici. 

Tabi en önemli işlev, açıklamadır. Mevdûdi notlarda tercümeleri¬ 
ni savunur veya gerekçelerini sıralar: belirli ayetlerin şa'n el-nüzûl 
(nüzul sebeblerini). eğer sûrenin genel şa'n el-nüzüL 'undan farkl¬ 
ıysa, aynca zikreder: tarihî olayların ayrıntılarından bahseden ve 
önemli kavramların tarihî arka planlarını izah eden bellirli ayetlerin 

muhtelif anlamlarını ele alır: anahtar Kur an ıstılahlarına ilişkin 
derli toplu bilgiler verir: geleneksel rivayetleri nakleder ve Hz. Pey¬ 
gamberin (sav| sünnetine ve büyük (sünnî) kaynaklara âtıllarda bu¬ 

lunarak Kur'anî emirlerin ayrıntıları üzerinde durur. Tefhim, teolo¬ 
jik tartışmalardan uzaktır ve Kur an ilmiyle ilgili konularda hemen 
hiç bir gereksiz açıklamaya yer vermemiştir. 

Mevdûdi sûreleri, özellikle uzun olanlarını, çoğu zaman bir bütün 
hâlinde sunmaya çalışır. Bunu, hem bir sûrenin farklı kısımları 
arasında yapısal bağlantılar kurarak, hem de bir sûrenin farklı 

kısımlarının aynı ana konuya nasıl âtıfta bulunduklarına dikkat çe¬ 
kerek yapar. Örneğin Al-i îmran. 190 hakkında, şöyle der: "Bunlar 
devamı bulunan ayetler: ve asıl bağlantıları hemen ardlanndan ge¬ 
len ayetlerle değil, sûrenin bütünüyledir: sûrenin açılış ayetini akı¬ 
lda tutmak özellikle önemlidir." (32) 

Notların eleştirel fonksiyonu da önemlidir. Mevdûdi geleneksel 

âlimlerin yorumlarını dikkatlice tahkik eder ve Kur'an metninin 
dışına çıktıklarına, Kur'an ın felsefesinne ters düştüklerine ve zayıf 
bir mantık örgüsüne dayandıklarına inandığı yerlerde, onlan red¬ 

detmekten çekinmez. (33) Kurana ters gördüğü bir hadis'in kabul 
edilemez olduğunu söyler. (34) Tefhim. Kur an ı, Incil ve Tevrât ile 
eleştirel bir şekilde mukâyese etmesi yönünden de zengindir: bu 

türden en ayrıntılı karşılaştırma, belki de, Mevdûdi'nin Yusuf Sure- 

si'ne yaptığı tefsirde bulunmaktadır. Mevdûdi bâzeııde, Oıyantalist 
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ilim adamlannm yaptığı Kur'an tefsirlerini eleştirir. (35) 
Fakat belirtelim. Tefhim'in açıklayıcı notlan üzerine yapılacak bir 

inceleme, Tefhime ayıncı bir vasıf kazandıran motifler göz ardı edil¬ 

diğinde yanm kalacaktır: Burada bu tür motiflerin ikisini ele ala¬ 
cağız: Bir hayat sistemi olarak İslam ve Islamın modem zamanlarda¬ 
ki yeri. 

Bir Hayat Sistemi Olarak İslam 

Mevdûdi'nin düşüncesinin en önemli yanı. İslâmî, insan hayatın¬ 

ın her alanıyla ilgilenen bir hayat sistemi olarak görmesi ve bunun 
sağlanması için de islamın her yönüyle uygulanması gerektiğini vur¬ 

gulamasıdır. Mevdûdi'nin diğer pek çok eseri gibi. Tefhim de. var 
gücüyle bu anlayışı üzerinde dürür. 

Tabi İslam'ın bütün hayatı kuşattığı düşüncesi. Mevdûdi'ye has 

değil. Bununla beraber Mevdûdi'nin yapmaya çalıştığı, temel islami 
kavramların, açık ve sağlam tanımlarını çelişkiye düşmeden verebil¬ 
mektir. Mevdûdi’nin hayata bütüncül yaklaşan İslâm görüşünü res¬ 

metmesi açısından. Kurandaki din (din, yaşama biçimi) terimini ala¬ 
cak ve Tefhim'de nasıl işlendiğini göreceğiz. 

Zümer Suresi. 2’nin bir kısmı: "Din i yalnız O’na has kılarak Al¬ 
lah'a ibâdet edin." Mevdûdi önce, din kelimesinin Arapça'da ki üç 
anlamını -hâkimiyet, teslimiyet ve âdet veya alışkanlık- verir ve son¬ 
ra der: 

Bu üç anlama göre din bu ayette, insanın, bir varlığın kendi üze¬ 
rindeki hakimiyetini kabul ederken ve bu varlığa teslim olurken 

takındığı tavn ve davranış biçimini gösterir. Ve din in sâdece Allah'a 

has kılınmasının anlamı, ibâdette hiç birşeyin Allah'a ortak koşul- 
maması, sâdece O'na ibâdet edilmesi, sâdece O’nun yolunun izlen¬ 
mesi ve sâdece O'nun hüküm ve emirlerine iiaai edilmesidir. "(36) (ita¬ 

likler bizim) İtalik geçilen kısım, din in toplumsal ve hukûki yönleri 

konusunda, Mevdûdi'nin burada ve Tefhim in diğer yerlerinde 
yaptığı vurguyu gösterir. Din. der. öteki dünya (âhiret) boyutuna ek 

olarak, güçlü bir bu dünya' boyutuna sahiptir. Fakat mâlesef 
müslümanlar kelimeyi, hep sınırlı bir anlamda izâh etmişlerdir. Yu¬ 
suf Suresi ni ele alırken Mevdûdi der ki: 

"Kur'an. Din kelimesini (bu ayette) dünya hukuku için kullanı¬ 
rken. dinin sahip olduğu geniş anlamlan da açıklamıştır. Kelimenin 
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bu anlamda kullanılmışı, bir peygamberin mesajının ilke olarak Bir 
Allah’a ibâdetin sağlanmasını, bir takım inançların iltihakım ve bir 
kaç dini merasimin icrasını amaçladığına inanan: dinin kültürel, si¬ 

yasî, ekonomik, hukukî, adlî ve diğer dünyevî konularla hiç bir ilgisi 

bulunmadığını düşünen kişilerin görüşlerini şiddetle yalanlamak¬ 
tadır. Müslümanlar arasında uzun bir zamandan beri yaygın olan ve 

gerçekte İslâmî bir hayat düzeni kurma görevlerini yerine getireme¬ 

melerinin asıl nedenini teşkil eden bu anlayış, bu ayete göre, kesin¬ 
likle yanlıştır... (37) 

Şûra, 3'e göre İbrahim, Mûsa ve İsa (as) Allah tarafından akîmu'd- 

dinâ (dini kurma) vazifesiyle gönderilmiştir. Mevdûdi bu ayet üzerin¬ 

de uzun uzun durur: 
İkâme kelimesi (cüdmu nun fiil şeklidir) maddi veya dsmanî şeyler için 

kullanıldığında, der, "o şeyi dik bir pozisyona getirmek” (bir hayvanın yer¬ 

den yükselmesi gibi) anlamına gelir. Fakat manevi (soyut) şeyler için kul¬ 

lanıldığında: anlam, sadece "bu şeyi vazetmek" değil, "onunla hareket et¬ 

mek, onu yükseltmek ve bilfiil onu uygulamak" olur. Bir insanın kendi 

düzenini ikâme etmesinin anlamı, onu sâdece vâz etmesi değil, fakat insan¬ 

lar üzerinde kendi otoritesini, hâkimiyetini kurması ve devletin tüm idâre- 

sini kendi kontrolüne alacak çeşitli hâkimiyet kurumlan oluştunııasıdır... 

Dolayısıyla, peygamberlerin din'in ikâmesi ile görevlendirildiklerinde, 

din in sâdece kendileri tarafından uygulanmasını veya doğru kabul etmele¬ 

ri için halka vâzedilmesini amaçlamadıklannı görmemiz zor değil. Dahası, > 

insanlar dini doğru kabul ettikten sonra, peygamberlerden bir sonraki 

adımı atmalan ve dini bilfiil uygulamalan; böylece de hakimiyeti kendi elle¬ 

rinde toplamaları beklenmiştir. (38) 

Bu alıntılar, Mevdûdi'nin, insan hayatıyla ilgili İslâmî veya Kuranî 

şemanın sosyo-politik yönleri üzerine yaptığı vurguyu göstermekte¬ 
dir. Bu vurgu. Tefhim in tipik bir özelliğidir ve onu, eski veya yeni 
diğer tüm Kur’an tefsirlerinden farklı kılar. (39) Yeri gelmişken belir¬ 
telim. Mevdûdi'nin İslam'ın bu yönü üzerinde durması, en azından 
bâzı yerlerde. Kur an yorumunu fazlasıyla etkiler görünmektedir. 

Açıklayalım: Tevellâ kelimesi Arapça'da "geri dönmek", aynı zaman¬ 
da "bir yönetici hâline gelmek veya iktidâra sahip olmak" anlamına 
gelir.s. Bakara. 205. şöyle başlar: Ve izâ tevellâ sa'a fı'l-arzi li- 

yüfsidâ fıhâ. Mevdûdi şöyle tercüme eder: "Ve iktidân ele geçir¬ 

diğinde yeryüzündeki tüm işleri, fesâdı yaygınlaştırmayı amaçlar." 
Şimdi ayet, bir sonraki ayetle birlikte okunduğunda, bağlamın, bir 
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notta açıklanacak bir başka anlam gerektirdiği düşüncesine meyle- 
dilebilir; (40) fakat Mevdûdi'nin temayülü "siyasî" bir anlam türü 

yönündedir. 

İslamın Bugünle Olan İlişkisi 

Bu özellik Mevdûdi'de çok belirgindir. İslam, der Mevdûdi. sâdece 
sistematik değil: bu gün için de uygulanabilir teklifler sunan bir din¬ 
dir. Tezini temellendinnek için. Kur an da geçen bir dizi sorun ve hu¬ 

susu. "çağdaş" (modem) bir perspektiften ele alır. Bakara. 275-76 
ribâ (farz) ile bey' (alışveriş. ticâret)i birbirinden aymr. İlkini yasak¬ 
larken. İkincisine izin verir ve Allah'ın ribâ'yı silip süpürdüğünü", fa¬ 
kat sadakat' ı (hayırlı işleri) "artırdığını" söyler. Mevdûdi konuyu, 
sâdece ahlâkî ve manevî yönden değil, ekonomik açıdan da ele alı¬ 
rken Kun'an4m konumunu muhafaza etmeye çalışır. (41) 

Tefhim'in dikkate değer bir yönü de Mevdûdi'nin İslâm hukuku¬ 
nu ele alış biçimidir. Mevdûdi Tejhun boyunca, bâzen küçük notlar, 
bazen de ayrıntılı tartışmalar biçiminde, çağdaş okuyucu için İslam 

hukukunun çeşitli cephelerini netleştirir ve islamın insanoğluna 

anayasal, toplumsal sivil, cezaî ve miletlerarası hukuk gibi konular¬ 
da nasıl kılavuzluk yaptığını anlatır. Müıııtehine. 12'nin bir kısmı 

şöyle: Ve lâ ya'sineke jı ma’rûfın (ve onlar (Muhammed (sav)'e biât et¬ 
meye gelen kadınlar) nıa’nıf (iyi âdil ve mâkul) olan şeylerde sana ita¬ 
at ederler). Mevdûdi bunu şöyle tefsir eder: "Gerçekte bu ifade. İslam 

hukuk düzeninin temel taşını oluşturmaktadır. " (42) Bazen de belli 
ayetlerin meşıû görülen muhtemel anlamlan üzerinde durur: 
"Aşağıdaki ayette geçen hükümler Hadis'deki tefsiriyle birlikte, ifti¬ 

rayla ilgili mufassal bir İslam hukukunun formüle edilmesi için bir 

temel olabilir." (43) 
Mevdûdi'nin. İslam’ın modern zamanlardaki konomunu açıkla¬ 

mayı veya İslam'ı bütüncül bir hayat sistemi olarak sunmayı nasıl 
başardığı: mutlak sûrette ele alınması gereken bir konudur. Fakat 
biz bu konuyla ilgili olarak en azından, Mevdûdi'nin bu gün bile pek 

çok müslüman âliminin, çözüm bulmaktan kaçındığı çağdaşlık 
(modernlik) sorunlarının ve meselelerinin tamamen farkında ol¬ 

duğunu söyleyebiliriz. 
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NOTLAR 

X. Dr. Mustansir Mir, Michigan Üniversitesi İslâmî Araştırmalar 

Bölümü nde okutman. Çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış ma¬ 
kaleleri vardır. (Mevlâna Seyyid Abul Ala Mevdûdi: An Introduction 
to His Vision of İslam and Islamic Revival) 

*Muntasır Mir'irı Teflıim hakkmdaki son değerlendirmesi Urduca 
baskısına ait olduğundan, dipnotlarda verdiği cilt ve sayfa numara¬ 
lan Türkçe baskısından farklı olabilir. 

1) Mevdûdi'nin hayatı için bkz: H. Ahmed ve Z. I. Ensârî: 
2) Mevdûdi'nin eserlerinin listesi için bkz: Hurşid Ahmed ve Zafer 

Ishak Ensârî, Mevlâna Seyyid Ebul A'la Mevdûdi: An Introduction to 
His Vision of İslam anda Islamic Revival 

3) Bir kaç çağdaş Müslüman yazar, pekçok dile çevrilmiştir. 
Mevdûdi'nin sadece kısa Diniyat' ı (İngilizcesi Towards Understan 

ding İslam) (lslâmm Anlaşılmasına Doğru), yirmiden fazla dile terc¬ 
üme edilmiştir. 

4) Burada Mevdûdi'nin ustalıklı bir yazı üslûbu kullandığını 
söyleyebiliriz. Fakat mâlesef eserlerinin İngilizce tercümeleri, bu 
üslûbu koruyamamıştır. Büyük bir şanssızlık bu: çünkü Mevd¬ 
ûdi'nin diğer dillere çevrilen eserleri, çoğu kez bu İngilizce tercüme¬ 

lere dayanmaktadır. 
5) Ebu'l -A'lâ Mevdûdi, Tejhimü'l-kur'an (6 cilt; Lahore 1949-72) 

Tefhim’in eksik bir tercümesi (s. 17'ye kadar) İngilizce'de The Mea- 

ning of the Kur'an adı altında yayınlanmıştır. fTerc. Muhammed Ek- 
ber, 6 cilt; cilt 5-6'yı edite eden, A. A. Kemal; Lâhore, Islamic Publica- 
tions, 1967-?) Başka bir şekilde belirtilmedikçe, bu makalede Mevd- 

ûdi'ye yapacağımız tüm referanslar, cilt ve sayfa numaralarıyla bir¬ 
likte Tefhim i (Urduca baskısını) esas almaktadır. 

6- 1, 6. 
7- Bununla beraber Mevdûdi'nin bilimsel araştırmaları, sâdece 

açıklama yapmak ve örnek vermek amacıyla zikrettiğini belirtmeli¬ 
yiz. Yâni bu tür bulgulan, bilim-dışı sahalar üzerine yaptığı Kur an 
yorumlannı delillendiı mek için nakleder: fakat bu bulgular, Mevd¬ 
ûdi de diğer bazı müslüman âlimlerde olduğu gibi, Kur'an'm temel 
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yorumuyla yer değiştirmez. Mevdûdiyi. örneğin, El-Cevâhir Jı Tefsir 
eiKur'an (26 cilt; ikinci basım. Tahran: Intishârât-i Aftâb, 193 l)m 
yazan Mısırlı müfessir Tantâvi Cevheri (1870-1940) ile karşılaştıra¬ 

biliriz. Cevheri. Kur'an'ın vahyedilmesinin ilk-aslî amaçlanndan bi¬ 
rinin, mü sİ ü manian tabî bilimler üzerine araştırma yapmaya ve bo¬ 
tanikten zoolojiye, denizbilimden astronomiye kadar her tür bilim¬ 

sel sahada ilerlemeye motive etmek olduğuna inanır. Cevheri’nin 

Kur'an yaklaşımına dâir kısa bir giriş için bkz. Onun el-Kur'an ve'l - 
Ulum ül-Asriyya (2. basım; Mısır; Mustafa el-Babî el- Halebi), 

1951. 
8) Dibace' yi "önsöz" diye tercüme ettim. Mevdûdi her sûreye bir 

dibace yazar, fakat "giriş" diye tercüme etmek daha uygundur; 

çünkü dibace lerin genel özelliği bir "giriş" mâhiyetinde olmasıdır. 

9) 1,6-10. 
10) 1,10-11. 
11) Yukarıda zikredilen örneklerin tercümeleri bana aittir. 

Örnekler, Mevdûdi'nin Urduca tercümesinin çeşitli yönlerini aydı¬ 
nlatacağından bunlan tercüme ederken, Urduca metne genelde 

yakın olmaya çalıştım. Zikredilen öreneklerin, Arberrry tarafından 
yapılmış çevirilerini de buraya aldım. (The Koran Interpreted 2 cilt, 
5. basım; New York: McMillian, 1973). Bunu, tercümelerin birbirle¬ 

rine olan üstünlükleri konusunda hüküm vermek değil, okuyucu¬ 
nun, Mevdûdi'nin tercümesini Kur'an metnine bağlı kalmaya 
çalışan standart bir İngilizce tercümeyle mukayese ederek değerlen¬ 
dirilebilmesi için yaptım. Bir başka ifadeyle, Arberry’nin tercümesi¬ 

ni bir "kontrol" (vâsıtası) olarak kullandım. Yaptığımız tercüme nakil¬ 

lerinde, alt ve sayfa numarası verilmemiştir. 
12) H. W. Fowler. A Dictionary of Modem English Usage, rev. Sir. 

Ernest Govvers (İkinci bas.; The english Language Society and Ox- 
ford University Press, 1968), "ince tarif bölümüne bkz. 

13- Bir başka PakistanlI müfessir. Emin İhsan tslâhi'ye (doğ. 
1906)" göre âtıf, bir deve kuşunun yumurtalarınadır. Yeşil-beyaz yu¬ 
murtalar, der Islâhı, deve kuşu tarafından dikkatle korunur ve Arap- 
laı* iffetli ve krem-tenli kadını bunlara benzetirler. Tadabbur-i Kur'ar 
(8 cilt I^ahore, 1967-80), cilt 5. s. 465. İslâm öncesi arap şairi İmru’l 

Kays ın Mnallakât' ında bir kadım "bir devekuşunun taze yumur¬ 

tasına, krem-renginde ve tertemiz suyla beslenmiş bir yumurtaya" 
benzettiğini zikredebiliriz. Ebu Zekeriya Yahya ibn Ali el-Hâtib et- 
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Tibrizi, Şerh Cd-Kasâid ül-Aşr, ed. Muhammed Muhyiddin Abdulha- 
mid (12'inci bas. Mısır. Muhammed Ali Sâbih ve Evlâduhu. 1964) s. 

97. 
14) IV. 287-88, not 30. 

15) VI, 63. n. 15. 
16) V. 224.n. 54. 

17) Dibâce. Bkz. not 8. 

18) 1,11. 
20) Örn.. IV. 172 (sûre, 34): IV. 520 (sûre 43): IV, 576 (s. 45): V, 

386 (s. 58): V: 422 (s. 61): VI, 38 (s. 67). 
21) Örn.. I. 434 (s.5): III, 258 (s.23):lll, 552(s.27): V. 68 (s. 49) 

22) Örn.: II, 258(s. 10): V, 244 (s. 55): VI. 180 (s. 76): VI, 402 (s.- 

97) 
23) Örn.. II. 440 (s. 13); IV. 672 (s. 29); VI, 418 (s. 99). 

24) Örn., III, 196 (s. 22). 

25) Örn., I, 229. (s.3): II. 166-67 (s. 9); III. 728-29 (s. 30); V, 482-84 

(s. 62) VI. 392-95 (s. 96). 
26) Örn.. II, 321 (s. 11): II. 378-81 (s. 12); III. 258-59 (s. 23): III, 

610-12 (s. 28) 
27) Örn., VI. 549-62 (s. 113-114). 
28) Örn., II. 320 (s. 10-11). 
29) Örn., III. 314-17(s. 24.33); III. 610 (s. 26-28); IV, 474 (s. 41- 

42); IV. 574 (s. 44-45). 
30) I, 11. 
31) Son bölümle ilgili bir örnek verelim: Bakara. 270 ve insan. 7, 

her iki ayet de, adağın adanmasından ve kurbân edilmesinden bah¬ 
seder. Mevdûdi birincisine sekiz satırlık bir not düşerken (I, 2008), 

not 310); ikincisininki birkaç sayfa tutar. (VI, 191-97, n. 10). 

32) I, 310-11, n. 134. 
33) Örn.. I. 332. n. 26 (. 4:16): II. 252. n. 121 5s. 9:123): IV. 235. n. 

57 (s. 34:33); IV. 442-43, n. 12 (s. 41:10). 
34) Örn., III. 36-37,n. 57 (s. 18:60); IV. 404-05. n. 41 (s. 40:26); VI, 

59, n. 4 (s. 68:4). 
36) IV, 356. n. 3. 
37) II, 422. 
38) IV, 488. 
39) Bu noktada Tefhim, Mısırlı âlim Seyyid Kutub’un (1906-66) 

Fi Zildi il-Kur'ari ını hatırlatır. (6 cilt, Beyrut. Dârel, şurûk, 1973- 
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74) 
40) I. 159-60,n. 225 
41) I, 211-13, n. 317-18:1. 214-16,n. 320. Ribâ meselesiyle İlgili 

ayrıntılı bir tartışma için bkz. Mevdûdi'nin Sud (Faiz)’u (2 cilt, Laho- 
re, 1948-52). İlgili konular için bkz. aym yer: Ma'aşiyat-ı Islâm (İslam 
ekonomisi) (Karaçi. 1970). 

42) V. 447. n. 22. 
43) V, 84. n. 19. 
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